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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการดําเนินงานการบริหารงานดานทุนวิจัย 
 

1. วัตถุประสงคของคูมือ 
 1. เพ่ือใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการวิจัยไวใชในการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานใหม ใหสามารถศึกษางานไดอยาง
รวดเร็วจากคูมือปฏิบัติงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีผูปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

3. เพ่ือใหการบริหารงานดานการวิจัยมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแบงเปน 3 ประเภทไดแก 

1. งบประมาณแผนดิน 
2. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย (บกศ.) 
3. งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
-สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) 
-เครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนลาง 
-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ(สสส.) 
-สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 

ข้ันตอนการขอรับทุนงบประมาณแผนดิน 
 ดําเนินการเม่ือไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ใหหนวยงานสามารถ
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับรับอุดหนุนการวิจัย  

ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําประกาศใหทุนอุดหนุนกรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
1.1 จัดทําบันทึกขอความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจงใหบุคลากรภายใน 

คณะทราบถึงประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและขอกําหนดการใหทุน  

1.2 จัดสงขอมูลประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ  
http://research.kpru.ac.th/หรือติดตามไดจากขาวประชาสัมพันธของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 2 รับขอโครงรางงานวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
2.1 รับขอเสนอโครงการวิจัยท้ังรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด และไฟล ซ่ึงมีการเซ็นสง 

เพ่ือเปนหลักฐาน  
2.2 จัดทําสรุป โดยแยกเปนคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย และงบประมาณ นําเรียน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

3.1 จัดการรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยเสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยแตงตั้งผู 
พิจารณาโครงการโดยแยกตามศาสตรท่ีคณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอ
โครงการวิจัยโดย 1 ขอเสนอโครงการวิจัยใหคระกรรมการตรวจ 2 ทาน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาและจัดลําดับตามคะแนนท่ีคณะกรรมการพิจารณา 
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ข้ันตอนท่ี 4 จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ 
  4.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญคณะกรรมการขอเสนอโครงการวิจัยประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัย 
  4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เชน โครงรางการวิจัย สรุปผลการพิจารณาและ
จัดลําดับตามคะแนนท่ีคณะกรรมการพิจารณา 
  4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ขอเสนอแนะแตละโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 5 แจงนักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย 
  5.1 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณา 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบขอเสนอแนะแจงนักวิจัยใหปรับแกไขขอเสนอ
โครงการวิจัยและกําหนดสงขอเสนอโครงการท่ีปรับแกแลวพรอมไฟล 
  5.2 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไมไดรับการอนุมัติ 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบผลการพิจารณาและขอเสนอแนะในการ
ปรับแกเพ่ือสงสนับสนุนในแหลงทุนอ่ืนตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 จัดเตรียมและบันทึกขอมูลโครงการวิจัยเขาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ 
NRMS สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  6.1 บันทึกขอมูลขอเสนอโครงการวิจัยเขาระบบ NRMS ใหทันตามกําหนดระยะเวลา
และตรวจสอบขอมูลในระบบใหครบถวนกอนสง 
  6.2 จัดทําบัญชีขอเสนอการวิจัยของ มหาวิทยาลัยท่ีเสนอของบประมาณประจําป   
(แบบ บช-3) เพ่ือเตรียมสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  6.3 จัดทําแผนความตองการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีเสนอ ของบประมาณ
ประจําปตามมติคณะรัฐมนตรี(ตามแบบ ว-6) เพ่ือบันทึกในระบบ NRMS และเตรียมสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  6.4 จัดทําหนังสือราชการนําสงขอเสนอโครงการพรอมแนบขอเสนอโครงการทุก
โครงการ แผนบันทึกขอมูลทุกโครงการ  แบบ บช-3 แบบ ว-6  
  6.5 นําสงไปรษณียไปยังสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ข้ันตอนท่ี 7 ตรวจสอบผลการพิจารณาผานระบบ NRMS  
  -นําผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบ 

ข้ันตอนท่ี 8 จัดประชุมพิจารณางบประมาณของโครงการวิจัยใหสอดคลองงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
  8.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญคณะกรรมการขอเสนอโครงการวิจัยประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัยในสวนของงบประมาณ 
  8.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เชน โครงรางการวิจัย รายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรร 
  8.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ขอเสนอแนะแตละโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 9 แจงผลการพิจารณา 
  9.1 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบขอเสนอแนะแจงนักวิจัยใหปรับแกไขขอเสนอ
โครงการวิจัยและกําหนดสงขอเสนอโครงการท่ีปรับแกแลวพรอมไฟล 
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9.2 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไมไดรับการอนุมัติ 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบผลการพิจารณาและขอเสนอแนะในการ
ปรับแกเพ่ือสงสนับสนุนในแหลงทุนอ่ืนตอไป 

ข้ันตอนท่ี 10 จัดทําประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย 
10.1 จัดทําประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและนําเสนออธิการลงนาม 
10.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจาย สัญญาการรับทุนและรายละเอียด 

หลักฐานท่ีตองแนบสัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใสซองใหนักวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 11 ปฐมนิเทศช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยภายหลังไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

  11.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญนักวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวันเวลาเพ่ือชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยใหแกนักวิจัย 
  11.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเขารวมปฐมนิเทศ 
  11.3 จัดเตรียมสถานท่ี และอาหารวางสําหรับการประชุมตามจํานวนผูเขารวมประชุม 
  11.4 จัดเตรียมขอมูลนําเสนอในเรื่องการเบิกจาย การทําสัญญา การรายงาน
ความกาวหนา 
  11.5 เขารวมประชุม นําเสนอขอมูล และตอบคําถาม และบันทึกขอเสนอแนะในการ
ประชุม 

ข้ันตอนท่ี 12 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเบิกจาย 
  12.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผูรับทุนวิจัย ผูคํ้า หลักฐานแนบสัญญา 
  12.2 นําเสนอทานอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 13 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานท่ีระบุไวในสัญญา มีรายละเอียด
ดังนี้ 

13.1 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี ๑  
   13.1.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   13.1.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   13.1.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   13.1.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   13.1.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   13.1.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 14 ดําเนินการติดตามรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

14.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน 
ความกาวหนา ครั้งท่ี 1 และกําหนดระยะเวลาในการสง 

14.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความกาวหนางานวิจัยโดยจัดทําเปนรูปเลมประกอบดวย  
บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 บางวัตถุประสงคของงานวิจัย 

14.3 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 2  
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   14.3.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   14.3.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   14.3.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   14.3.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   14.3.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   14.3.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 15 ดําเนินการติดตามรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

15.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน 
ความกาวหนา ครั้งท่ี 2 และกําหนดวันและเวลาในการนําเสนอรายงานความกาวหนา 

15.2 จัดตารางคิวในการนําเสนอรายงานความกาวหนาตอผูทรงคุณวุฒิ 
15.3 ประสานนักวิจัยแจงกําหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความกาวหนา 
15.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความกาวหนางานวิจัยโดยจัดทําเปนรูปเลมประกอบดวย  

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 ครบทุกวัตถุประสงคของงานวิจัย 
15.5 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 3 

   15.5.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   15.5.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   15.5.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   15.5.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   15.5.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   15.5.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 16 ดําเนินการปดโครงการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
16.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยให 

เสร็จสิ้นแลว 
 

16.2 เม่ือนักวิจัยจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ(ยังไมไดเขาเลม) นําเสนอผูอํานวยการ 
สถาบันวิจัย คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 

16.4 จัดสงรายงานการวิจัยใหกับผูทรงคุณภายนอก 
   16.4.1 จัดทําหนังสือราชการขอความอนุเคราะหตรวจรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ 
   16.4.2 จัดทําแบบฟอรมการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หลักฐานใบสําคัญ
รับเงินคาตอบแทนในการตรวจรายงานการวิจัย และซองจาหนากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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   16.4.3 จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 
16.4.4 บันทึกการดําเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
16.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณกับผูทรงคุณวุฒิ 

  16.5 จัดทําบันทึกแจงนักวิจัยใหแกไขรายงานและแจงรายละเอียดการสงและปด
โครงการวิจัย 

16.6 ตรวจสอบเอกสารการปดโครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    16.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม 

16.6.2 บทความท่ีตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ 
16.6.3 สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยในรูปแบบท่ีงายตอการเขาใจ เชน  

แผนพับ หนังสือเลมเล็ก เปนตน จํานวนอยางนอย 1 ฉบับ 
16.6.4 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน องคกร หรือกลุมบุคคล 
16.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุม 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือสําเนาตนฉบับ (Reprint) ของผลงานตนฉบับท่ีตีพิมพ 
16.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือเอกสาร 

คุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ (ถามี) 
   16.6.7 แผนซีดี 1 แผน ประกอบดวย 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 บทความท่ีตีพิมพ 
 สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย 

16.7 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 4  
   16.7.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   16.7.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   16.7.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   16.7.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   16.7.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   16.7.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

16.8 ลงบันทึกการสงรายงานการวิจัย 
16.9 ปดโครงการในระบบ NRMS และแนบไฟลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณในระบบ 

 

ข้ันตอนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย (บกศ.) 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําประกาศใหทุนอุดหนุนกรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1.1 จัดทําบันทึกขอความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจงใหบุคลากรภายใน 
คณะทราบถึงประกาศการใหทุนอุดหนุนการวิจัยและขอกําหนดการใหทุน  

1.2 จัดสงขอมูลประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ  
http://research.kpru.ac.th/หรือติดตามไดจากขาวประชาสัมพันธของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี 2 รับขอโครงรางงานวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 
2.1 รับขอเสนอโครงการวิจัยท้ังรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด และไฟล ซ่ึงมีการเซ็นสง 

เพ่ือเปนหลักฐาน  
2.2 จัดทําสรุป โดยแยกเปนคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย และงบประมาณ นําเรียน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

3.1 จัดการรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยเสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยแตงตั้งผู 
พิจารณาโครงการโดยแยกตามศาสตรท่ีคณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอ
โครงการวิจัยโดย 1 ขอเสนอโครงการวิจัยใหคระกรรมการตรวจ 2 ทาน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาเบื้องตน 
ข้ันตอนท่ี 4 จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการ 

  4.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญคณะกรรมการขอเสนอโครงการวิจัยประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัย 
  4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เชน โครงรางการวิจัย สรุปผลการพิจารณาในครั้งแรก 
  4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ขอเสนอแนะแตละโครงการ 

ข้ันตอนท่ี 5 แจงนักวิจัยปรับแกขอเสนอโครงการวิจัย 
  5.1 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติ 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบขอเสนอแนะแจงนักวิจัยใหปรับแกไขขอเสนอ
โครงการวิจัยและกําหนดสงขอเสนอโครงการท่ีปรับแกแลวพรอมไฟล 
  5.2 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีไมไดรับการอนุมัติ 
   -จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบผลการพิจารณาและขอเสนอแนะในการ
ปรับแกเพ่ือสงสนับสนุนในแหลงทุนอ่ืนตอไป 

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย 
6.1 จัดทําประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและนําเสนอฮิการลงนาม 
6.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจาย สัญญาการรับทุนและรายละเอียด 

หลักฐานท่ีตองแนบสัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใสซองใหนักวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 7 ปฐมนิเทศช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยภายหลังไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

  7.1 จัดทําบันทึกขอความเชิญนักวิจัยท่ีไดรับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย กําหนดวันเวลาเพ่ือชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยใหแกนักวิจัย 
  7.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเขารวมปฐมนิเทศ 
  7.3 จัดเตรียมสถานท่ี และอาหารวางสําหรับการประชุมตามจํานวนผูเขารวมประชุม 
  7.4 จัดเตรียมขอมูลนําเสนอในเรื่องการเบิกจาย การทําสัญญา การรายงาน
ความกาวหนา 
  7.5 เขารวมประชุม นําเสนอขอมูล และตอบคําถาม และบันทึกขอเสนอแนะในการ
ประชุม 

ข้ันตอนท่ี 8 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือขออนุมัตงิบประมาณเบิกจาย 
  8.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผูรับทุนวิจัย ผูคํ้า หลักฐานแนบสัญญา 
  8.2 นําเสนอทานอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 
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ข้ันตอนท่ี 9 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผนงานท่ีระบุไวในสัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 
9.1 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี ๑  

   9.1.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   9.1.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   9.1.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   9.1.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   9.1.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   9.1.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 10 ดําเนินการติดตามรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

10.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน 
ความกาวหนา ครั้งท่ี 1 และกําหนดระยะเวลาในการสง 

10.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความกาวหนางานวิจัยโดยจัดทําเปนรูปเลมประกอบดวย  
บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 บางวัตถุประสงคของงานวิจัย 

10.3 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 2  
   10.3.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   10.3.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   10.3.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   10.3.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   10.3.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   10.3.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 11 ดําเนินการติดตามรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

11.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน 
ความกาวหนา ครั้งท่ี 2 และกําหนดวันและเวลาในการนําเสนอรายงานความกาวหนา 

11.2 จัดตารางคิวในการนําเสนอรายงานความกาวหนาตอผูทรงคุณวุฒิ 
11.3 ประสานนักวิจัยแจงกําหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความกาวหนา 
11.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความกาวหนางานวิจัยโดยจัดทําเปนรูปเลมประกอบดวย  

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4 ครบทุกวัตถุประสงคของงานวิจัย 
11.5 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 3 

   11.5.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
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   11.5.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   11.5.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   11.5.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   11.5.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   11.5.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ข้ันตอนท่ี 12 ดําเนินการปดโครงการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
12.1 จัดทําบันทึกขอความเตือนนักวิจัยวาถึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัยให 

เสร็จสิ้นแลว 
12.2 เม่ือนักวิจัยจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ยังไมไดเขาเลม) นําเสนอผูอํานวยการ 

สถาบันวิจัยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 
12.4 จัดสงรายงานการวิจัยใหกับผูทรงคุณภายนอก 

   12.4.1 จัดทําหนังสือราชการขอความอนุเคราะหตรวจรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ 
   12.4.2 จัดทําแบบฟอรมการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หลักฐานใบสําคัญ
รับเงินคาตอบแทนในการตรวจรายงานการวิจัย และซองจาหนากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   12.4.3 จัดสงเอกสารทางไปรษณีย 

12.4.4 บันทึกการดําเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
12.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณกับผูทรงคุณวุฒิ 

  12.5 จัดทําบันทึกแจงนักวิจัยใหแกไขรายงานและแจงรายละเอียดการสงและปด
โครงการวิจัย 

12.6 ตรวจสอบเอกสารการปดโครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
    12.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม 

12.6.2 บทความท่ีตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ 
12.6.3 สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยในรูปแบบท่ีงายตอการเขาใจ เชน  

แผนพับ หนังสือเลมเล็ก เปนตน จํานวนอยางนอย 1 ฉบับ 
12.6.4 หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงาน องคกร หรือกลุมบุคคล 
12.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุม 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือสําเนาตนฉบับ (Reprint) ของผลงานตนฉบับท่ีตีพิมพ 
 

12.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือเอกสาร 
คุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ (ถามี) 
   12.6.7 แผนซีดี 1 แผน ประกอบดวย 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 บทความท่ีตีพิมพ 
 สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัย 
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12.7 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 4  
   12.7.1 ดําเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
   12.7.2 แนบใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรหัวหนาโครงการ ประกาศผลการ
พิจารณาทุน 
   12.7.3 ประสานหัวหนาโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
   12.7.4 นําเสนอผูอํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนาม
อนุมัติเรื่องเบิก 
   12.7.5 นําเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยตอผูบริหารระดับสูงอนุมัติ 
   12.7.6 จัดทําใบสงฏีกาในระบบอีกครั้งและนําเรื่องสงการเงินเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

12.8 ลงบันทึกการสงรายงานการวิจัย 
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

-สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
-สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) 
-เครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนลาง 
-สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ(สสส.) 
-สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

ข้ันตอนการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
 ดําเนินการตามเง่ือนไขและปฏิบัติของแหลงทุนวิจัยนั้นๆ  
ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแกไข 

ปญหาในการปฏิบัติงาน 
   -ความลาชาในข้ันตอนการตรวจรายงานการวิจัย 
 วิธีการแกไข 

-ปรับข้ันตอนการพิจารณาตรวจใหกระชับและใชเวลาใหนอยลง 
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ประวัติผูเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงานกระบวนการดําเนินงานการบริหารงานดานทุนวิจัย 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวสุมาภรณ  บดีรัฐ 
วันเดือนปเกิด  21 พฤษภาคม 2525 
สถานท่ีเกิด  อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีอยู   66 หมู 1 ต.ลานดอกไมตก อําเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกําแพงเพชร 
   โทร 089-5648429 
สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
   69 หมูท่ี 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา  2547 ปริญญาตรีบริหารธุริกจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจาพระยา 


