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ค ำน ำ 

  
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ในการท างาน มีรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการเสนอขอทุนวิจัยจากงบบ ารุงการศึกษา (บกศ.)  และงบประมาณ
แผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมีแบบฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้มีความชัดเจนเอ้ือต่อ
การปฏิบัติยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากงบรายได้และงบแผ่นดิน  โดยได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็นรูปแบบมาตรฐานของการด าเนินงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย  ประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างงานวิจัยข้อตกลงสัญญาเพ่ือรับทุนวิจัย  แบบฟอร์มการส่งรายงาน
ความกา้วหน้า การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยตลอดจนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานวิจัยเล่มนี้ จะเอ้ือประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานใหมแ่ละคณาจารย์ที่ได้รับทุน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีปะสิทธิภาพต่อไป 

 

สุมาภรณ์  บดีรัฐ 

 มีนาคม  2563 
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1. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 1. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิจัยไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานได้

อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 
3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการวิจัยมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจหลักส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
แต่สภาพปัจจุบันคือ การด าเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality 
Management System ) โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาใช้ เพ่ือให้
เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้ให้มีการ
จัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเป็นความ
จ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการจัดการเพ่ือให้พันธ
กิจดังกล่าวเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจึงมีนโยบายหนุน
เสริมที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายโอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านกระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการและวิจัยเชิงพ้ืนที่ในชุมชน โดยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ได้แก่ งบประมาณ
แผ่นดิน งบรายได้จากมหาวิทยาลัยส าหรับคณาจารย์และบุคลากร ทั้งประเภทโครงการเดี่ยวและ
โครงการชุดในการสนับสนุนการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆได้แก่ 
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา คือ ผลการด าเนินด้านการวิจัยโดยเฉพาะจานวนผู้ที่ทางานวิจัย
ขาดการถ่ายทอด หรือ สร้างนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือมาเป็นทีมวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัย เพ่ือนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจึงได้ใช้
กระบวนการ PDCA หรือหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือก้าวเข้าสู่ประสิทธิภาพด้านงานวิจัยต่อไป 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการด าเนินงานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2. ขอบเขต 
 การบริหารจัดการด้านทุนวิจัยเป็นการด าเนินงานส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือการบริหารงานด้านการวิจัยมีระบบและมีประสิทธิภาพและเพ่ือการบริการกับคณาจารย์นักวิจัย
ได้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
 
แผนผังโครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ค ำจ ำกัดควำม 

การประสานงาน  หมายถึง   "การจัดระเบียบวิธีการท างาน   เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกัน   ขัดแย้งกัน   หรือเหลื่อมล้ า
กัน   ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และนโยบายขององค์การนั้น
อย่างสมานฉันท์  และมีประสิทธิภาพ" 

การบริหาร (administration) หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การ
บริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับ
ใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตาม
ดูแลสิ่งต่าง ๆ  

การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะ
ตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/
หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายส่งเสริม 
เผยแพร่การวิจัย 

งานบริหารธุรการ 
งานคลังและพสัด ุ
งานนโยบายและ
แผน 
 

งานนโยบายและแผนการวิจัย
และพัฒนา 
งานจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
งานพัฒนาบุคลากรทางการวิจยั 
งานพัฒนาเครือข่ายการวิจยั 
งานวิจัยและพัฒนา 

งานข้อมูลและ   
สารสนเทศงานวิจัย 
งานเผยแพร่   
ผลงานการวจิัย 
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4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดท าค าสั่ง ประกาศ ทุนวิจัย 
๒. การเบิกจ่ายทุนวิจัยและติดตามการท าวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
๓. จัดท างบประมาณโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีละ  1  ครั้ง 
๔. ประสานงานกับอาจารย์  นักศึกษา  และเครือข่ายด้านการวิจัยจากภายนอกเกี่ยวกับการ

ท างานวิจัย 
๕. ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับการติดตามการท าวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
๖. ให้บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการท างานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 
๗. ติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนให้อาจารย์รายงานความก้าวหน้า 
๘. รวบรวมบทความอาจารย์ เพ่ือจัดเตรียมเผยแพร่ การน าไปใช้ 
๙. ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
๑๐. จัดท า SAR เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย 
๑๑. ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
๑๒. จัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และสรุปทุนในแต่ละปี 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรหรือสถาบันวิจัย 

 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งงำน 
 บทบาทหน้าที่ (ของต าแหน่ง) : รับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ด้านการวิจัย 
 หัวหน้างาน : รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้อ านวยการส านัก : ตรวจสอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย : เห็นชอบ/อนุมัติ 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันปรับปรุง 20 มีนาคม 2563 SOP  No  …………… 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ผา่น 

 

    

ผา่น 

เริ่มต้น 

ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการ /ตาม
ข้อเสนอแนะ 

รวบรวมข้อเสนอ
โครงการ 

นักวิจัย/อาจารย์ 
เขียนข้อเสนอ

โครงการ 

พิจารณา 

นักวิจัยปรับแก้
ข้อเสนอโครงการ
ตามข้อเสนอแนะ 

พิจารณา 

ไมผ่า่น 

รบัทราบ 

1 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ      วันปรับปรุง 20 มีนาคม 2563  SOP  No  ……… 

 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

3 

จัดประชมุปฐมนิเทศ
นักวจิัยทีได้รับอนุมตัิทนุ 

 

ตรวจสอบสัญญาทนุวิจัย 

 

นักวจิัยเขียนสญัญารับทนุ
วิจัย 

 
รับทราบ 

 

ลงนามสัญญาทุนวจิัย 

 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่1 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 1 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 1 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 1 

 

ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

4 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ          วันปรับปรุง 20 มีนาคม 2563  SOP  No…………………… 

 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

  

4 

ด ำเนินกำรติดตำม
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรวิจัย ครั้งที ่1 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่2 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 2 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 2 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 2 

 
ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

นักวจิัยส่งรายงาน
ความก้าวหน้า 

 

ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า  

 

5 
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ    วันปรับปรุง 20 มีนาคม 2563 SOP  No  …………………………… 

 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

5 

ด ำเนนิกำรตดิตำม
รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรวิจยั ครั้งที่ 2 

จัดเวทีน ำเสนอ 

 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่2 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 2 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 2 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 2 

 
ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

นักวจิัยขึ้นเวทนี าเสนอ
รายงานความก้าวหน้า 

 

ตรวจสอบรายงาน
ความก้าวหน้า  

 

5 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่3 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 3 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 3 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 3 

 

พิจารณา 

 

นักวจิัยปรับแกต้าม
ข้อเสนอแนะและส่ง

รายงานความก้าวหน้า  
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ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (STANDARD OPERATING PROCEDURE) ชื่อ งานการบริหารงานด้านทุนวิจัย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานที่จัดท า  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ผู้รับผิดชอบ  น.ส. สุมาภรณ์  บดีรัฐ           วันปรับปรุง 20 มีนาคม 2563  SOP  No  ……… 

หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจารย์/นักวิจัย/คณะ 
ผู้บริหารหน่วยงาน 

/ผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการ

บริหารงานด้านวิจัย 
อธิการ/รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒภายนอก หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

ด าเนนิการจัดส่งการเงิน 

 

ด าเนนิการเบิกจ่ายเงินทนุ
วิจัยงวดที ่4 

 

นักวจิัยลงนามในเรื่องเบิก
ทุนวจิัย งวดที่ 4 

 

ผู้อ านวยการลงนามอนมุัติ
เรื่องเบิกทุนวิจัย งวดที่ 4 

 

ผู้บริหารระดับสูงลงนาม
อนุมตัิเรือ่งเบิกทนุวิจัย 

งวดที่ 4 

 

5 

ด ำเนินกำรปิด
โครงกำรวิจัย 

นักวจิัยส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ (คลิบหนีบ) 

 

จัดท าหนงัสือประสานงาน
นักวจิัยและจัดส่งรายงาน
วิจัย ตรวจสอบหลกัฐาน

การปิดโครงการและปิดใน
ระบบ NRIIS 

 

ตรวจ 

นักวจิัยปรับแกร้ายงาน
การวจิัยเข้าเล่มพรอ้มแนบ

หลักฐานตามเงื่อนไข
สัญญาทุนวจิัย 

 

คัดเลือกผู้ทรงคุณวฒุิ
ตรวจรายงาน 

 

สิ้นสุด 
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7.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ 

๑.งบประมาณแผ่นดิน 
๒.งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (บกศ.) 
๓.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) 
 สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 
ขั้นตอนกำรขอรับทุนงบประมำณแผ่นดิน 
 ด าเนินการเมื่อได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้หน่วยงานสามารถ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับรับอุดหนุนการวิจัย  
ขั้นตอน ที ่๑ จัดท ำประกำศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1.1 จัดท าบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบ
ถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุน  

1.2 จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ 
http://research.kpru.ac.th/หรือติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่ำงงำนวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน 

2.1 รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งรูปแบบเอกสาร จ านวน 1 ชุด และไฟล์ ซึ่งมีการเซ็นส่งเพ่ือเป็น
หลักฐาน  

2.2 จัดท าสรุป โดยแยกเป็นคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และงบประมาณ น าเรียนผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๓ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

3.1 จัดการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแต่งตั้งผู้พิจารณา
โครงการโดยแยกตามศาสตร์ที่คณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัย
โดย 1 ข้อเสนอโครงการวิจัยให้คระกรรมการตรวจ 2 ท่าน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาและจัดล าดับตามคะแนนที่คณะกรรมการพิจารณา 
ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
 4.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการวิจัย 
 4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย สรุปผลการพิจารณาและจัดล าดับตาม
คะแนนที่คณะกรรมการพิจารณา 
 4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 5.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา 
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  5.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการวิจัยและก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 
 5.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
  5.1.2 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้
เพ่ือส่งสนับสนุนในแหล่งทุนอื่นต่อไป 
ขั้นตอน ที ่6 จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยเข้ำระบบบริหำรงำนวิจัยของประเทศ NRMS  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
 6.1 บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRIIS ให้ทันตามก าหนดระยะเวลาและ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนก่อนส่ง 
 6.2 จัดท าบัญชีข้อเสนอการวิจัยของ มหาวิทยาลัยที่เสนอของบประมาณประจ าปี (แบบ บช-๓) 
เพ่ือเตรียมส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 6.3 จัดท าแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เสนอ ของบประมาณประจ าปี
 ตามมติคณะรัฐมนตรี) เพ่ือบันทึกในระบบ NRIISและเตรียมส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 6.4 จัดท าหนังสือราชการน าส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบข้อเสนอโครงการทุกโครงการ แผ่น
บันทึกข้อมูลทุกโครงการ   
 6.5 น าส่งไปรษณีย์ไปยังส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ขั้นตอน ที ่7 ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำผ่ำนระบบ NRIIS 
 7.1 น าผลการพิจารณาเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบ 
ขั้นตอน ที ่8 จัดประชุมพิจำรณำงบประมำณของโครงกำรวิจัยให้สอดคล้องงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
จำกส ำนักงบประมำณ 
 8.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยในส่วนของงบประมาณ 
 8.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 8.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่9 แจ้งผลกำรพิจำรณำ 
 9.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
  9.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการวิจัยและก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 

9.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
  9.1.2 จดัท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้
เพ่ือส่งสนับสนุนในแหล่งทุนอื่นต่อไป 
 
ขั้นตอน ที ่10 จัดท ำประกำศผลกำรพิจำรณำทุนวิจัย 

10.1 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและน าเสนออธิการลงนาม 
10.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจ่าย สัญญาการรับทุนและรายละเอียดหลักฐานที่
ต้องแนบ 

สัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใส่ซองให้นักวิจัย 
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ขั้นตอน ที ่11 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยหลังได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 11.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญนักวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดวันเวลาเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัย 
 11.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 11.3 จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่างส าหรับการประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 11.4 จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอในเรื่องการเบิกจ่าย การท าสัญญา การรายงานความก้าวหน้า 
 11.5 เข้าร่วมประชุม น าเสนอข้อมูล และตอบค าถาม และบันทึกข้อเสนอแนะในการประชุม 
ขั้นตอน ที ่12 ตรวจสอบสัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำย 
 12.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผู้รับทุนวิจัย ผู้ค้ า หลักฐานแนบสัญญา 
 12.2 น าเสนอท่านอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 
ขั้นตอน ที ่13 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ มีรายละเอียดดังนี้ 

13.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑  
 13.1.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 13.1.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 13.1.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 13.1.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 13.1.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 13.1.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่14 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
14.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และก าหนดระยะเวลาในการส่ง 
14.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บท

ที่ 2 บทที ่3 และบทที่ 4 บางวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
14.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2  
 14.3.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 14.3.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 14.3.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 14.3.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 14.3.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 14.3.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่15 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
15.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 และก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
15.2 จัดตารางคิวในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.3 ประสานนักวิจัยแจ้งก าหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความก้าวหน้า 
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15.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บท
ที่ 2 บทที ่3 และบทที ่4 ครบทุกวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

15.5 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 
 15.5.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 15.5.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 15.5.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 15.5.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 15.5.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 15.5.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่16 ด ำเนินกำรปิดโครงกำรวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
16.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้น

แล้ว 
16.2 เมื่อนักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ยังไม่ได้เข้าเล่ม) น าเสนอผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 
16.4 จัดส่งรายงานการวิจัยให้กับผู้ทรงคุณภายนอก 
 16.4.1 จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 16.4.2 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักฐานใบส าคัญรับเงิน

ค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการวิจัย และซองจ่าหน้ากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 16.4.3 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

16.4.4 บันทึกการด าเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
16.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 16.5 จัดท าบันทึกแจ้งนักวิจัยให้แก้ไขรายงานและแจ้งรายละเอียดการส่งและปิดโครงการวิจัย 
16.6 ตรวจสอบเอกสารการปิดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   16.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  เล่ม 
16.6.2 บทความที่ตีพิมพ์  จ านวน  1  ฉบับ 
16.6.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แผ่นพับ  

หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น จ านวนอย่างน้อย  1 ฉบับ 
16.6.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล 
16.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุมน าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการ หรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ของผลงานต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
16.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือเอกสาร 

คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  16.6.7 แผ่นซีดี 1 แผ่น ประกอบด้วย 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 บทความที่ตีพิมพ์ 
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

16.7 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 4  
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 16.7.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 16.7.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 16.7.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 16.7.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 16.7.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 16.7.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
16.8 ลงบันทึกการส่งรายงานการวิจัย 
16.9 ปิดโครงการในระบบ NRMS และแนบไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในระบบ 

ขั้นตอนกำรขอรับทุนภำยในมหำวิทยำลัย (บกศ.) 
ขั้นตอน ที ่๑ จัดท ำประกำศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1.1 จัดท าบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะและแนบประกาศเพ่ือแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบ
ถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อก าหนดการให้ทุน  

1.2 จัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ 
http://research.kpru.ac.th/หรือติดตามได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่ำงงำนวิจัยทีเ่สนอขอรับทุน 

2.1 รับข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งรูปแบบเอกสาร จ านวน 1 ชุด และไฟล์ ซึ่งมีการเซ็นส่งเพ่ือเป็น
หลักฐาน  

2.2 จัดท าสรุป โดยแยกเป็นคณะ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และงบประมาณ น าเรียนผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขั้นตอน ที ่๓ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 

3.1 จัดการรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแต่งตั้งผู้พิจารณา
โครงการโดยแยกตามศาสตร์ที่คณะกรรมการถนัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัย
โดย 1 ข้อเสนอโครงการวิจัยให้คระกรรมการตรวจ 2 ท่าน  

3.2 รวบรวบสรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น 
ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
 4.1 จัดท าบันทกึข้อความเชิญคณะกรรมการข้อเสนอโครงการวิจัยประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการวิจัย 
 4.2 จัดเตรียมเอกสารการประชุม เช่น โครงร่างการวิจัย สรุปผลการพิจารณาในครั้งแรก 
 4.3 จดบันทึกการประชุมพิจารณา ข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
 5.1  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
  5.1.1 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยให้ปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการวิจัยและก าหนดส่งข้อเสนอโครงการที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์ 
 5.2  ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ได้รับการอนุมัติ 
  5.1.2 จัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะในการปรับแก้
เพ่ือส่งสนับสนุนในแหล่งทุนอ่ืนต่อไป 
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ขั้นตอน ที ่6 จัดท ำประกำศผลกำรพิจำรณำทุนวิจัย 
6.1 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยและน าเสนอฮิการลงนาม 
6.2 จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดงวดเบิกจ่าย สัญญาการรับทุนและรายละเอียดหลักฐานที่ต้อง
แนบ 

สัญญา จรรยาบรรณนักวิจัย จัดเตรียมใส่ซองให้นักวิจัย 
ขั้นตอน ที ่7 ปฐมนิเทศชี้แจงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยหลังได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
 7.1 จัดท าบันทึกข้อความเชิญนักวิจัยที่ได้รับการอุดหนุนการวิจัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ก าหนดวันเวลาเพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัย 
 7.2 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 7.3 จัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่างส าหรับการประชุมตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 7.4 จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอในเรื่องการเบิกจ่าย การท าสัญญา การรายงานความก้าวหน้า 
 7.5 เข้าร่วมประชุม น าเสนอข้อมูล และตอบค าถาม และบันทึกข้อเสนอแนะในการประชุม 
 
ขั้นตอน ที ่8 ตรวจสอบสัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมำณเบิกจ่ำย 
 8.1 ตรวจสอบสัญญาทุนวิจัยชื่อผู้รับทุนวิจัย ผู้ค้ า หลักฐานแนบสัญญา 
 8.2 น าเสนอท่านอธิการลงนามในสัญญาทุนวิจัย 
ขั้นตอน ที ่9 ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนงำนที่ระบุไว้ในสัญญำ มีรายละเอียดดังนี้ 

9.1 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑  
 9.1.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 9.1.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 9.1.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 9.1.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัตเิรื่อง

เบิก 
 9.1.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 9.1.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพื่อด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่10 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
10.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และก าหนดระยะเวลาในการส่ง 
10.2 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บท

ที่ 2 บทที ่3 และบทที่ 4 บางวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
10.3 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 2  
 10.3.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 10.3.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 10.3.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 10.3.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 10.3.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 10.3.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ขั้นตอน ที ่11 ด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ครั้งท่ี 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
11.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 และก าหนดวันและเวลาในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า 
11.2 จัดตารางคิวในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.3 ประสานนักวิจัยแจ้งก าหนดการและเวลาในการมาเสนอรายงานความก้าวหน้า 
11.4 ตรวจสอบเอกสารรายงานความก้าวหน้างานวิจยัโดยจดัท าเป็นรูปเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 บท

ที่ 2 บทที ่3 และบทที่ 4 ครบทุกวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
11.5 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 
 11.5.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 11.5.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 11.5.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 11.5.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 11.5.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 11.5.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอน ที ่12 ด ำเนินกำรปิดโครงกำรวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
12.1 จัดท าบันทึกข้อความเตือนนักวิจัยว่าถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้น

แล้ว 
12.2 เมื่อนักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(ยังไม่ได้เข้าเล่ม) น าเสนอผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย 
12.4 จัดส่งรายงานการวิจัยให้กับผู้ทรงคุณภายนอก 
 12.4.1 จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ตรวจรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 12.4.2 จัดท าแบบฟอร์มการตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลักฐานใบส าคัญรับเงิน

ค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการวิจัย และซองจ่าหน้ากลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 12.4.3 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

12.4.4 บันทึกการด าเนินงานลงสมุดบันทึกเพ่ือสะดวกในการติดตาม 
12.4.5 ประสานงานติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 12.5 จัดท าบันทึกแจ้งนักวิจัยให้แก้ไขรายงานและแจ้งรายละเอียดการส่งและปิดโครงการวิจัย 
12.6 ตรวจสอบเอกสารการปิดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   12.6.1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  เล่ม 
12.6.2 บทความที่ตีพิมพ์  จ านวน  1  ฉบับ 
12.6.3 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แผ่นพับ 

หนังสือ 
เล่มเล็ก เป็นต้น จ านวนอย่างน้อย  1 ฉบับ 

12.6.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล 
12.6.5 หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารหรือรายงานการประชุมน าเสนอ

ผลงาน 
ทางวิชาการ หรือส าเนาต้นฉบับ (Reprint) ของผลงานต้นฉบับที่ตีพิมพ์ 
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12.6.6 เอกสารรับรองสิทธิ์จากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือเอกสาร 
คุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  12.6.7 แผ่นซีดี 1 แผ่น ประกอบด้วย 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 บทความที่ตีพิมพ์ 
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 

12.7 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 4  
 12.7.1 ด าเนินการตัดยอดในระบบ 3 มิติ  
 12.7.2 แนบใบส าคัญรับเงิน ส าเนาบัตรหัวหน้าโครงการ ประกาศผลการพิจารณาทุน 
 12.7.3 ประสานหัวหน้าโครงการวิจัยเซ็นเรื่องเบิกทุน 
 12.7.4 น าเสนอผู้อ านวยการสถานบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและลงนามอนุมัติเรื่อง

เบิก 
 12.7.5 น าเสนอเรื่องเบิกทุนวิจัยต่อผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ 
 12.7.6 จัดท าใบส่งฏีกาในระบบอีกครั้งและน าเรื่องส่งการเงินเพ่ือด าเนินการต่อไป 
12.8 ลงบันทึกการส่งรายงานการวิจัย 

 
 
 
 
 
๓.งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

 สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
 เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง 
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) 
 สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 

 
ขั้นตอนกำรขอรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
 ด าเนินการตามเงื่อนไขและปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัยนั้นๆ  
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นตอน ที ่๑ จัดท าประกาศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
2 ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอรับ

ทุน 
15 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
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ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ขั้นตอน ที ่๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
4 ขัน้ตอน ที ่4 จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
5 ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
2 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

6 ขั้นตอน ที ่6 จัดเตรียมและบันทึกข้อมูล
โครงการวิจัยเข้าระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ 
NRMS  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

7 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

7 ขั้นตอน ที ่7 ตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ 
NRMS  

2 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

8 ขั้นตอน ที ่8 จัดประชุมพิจารณางบประมาณของ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากส านักงบประมาณ 

1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

9 ขั้นตอน ที ่9 แจ้งผลการพิจารณา 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
10 ขั้นตอน ที ่10 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุน

วิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
11 ขั้นตอน ที ่11 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการ

ด าเนินงานวิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
12 ขั้นตอน ที ่12 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย 
3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
13 ขั้นตอน ที ่13 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา 
3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
14 ขั้นตอน ที ่14 ด าเนินการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 
7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
15 ขั้นตอน ที ่15 ด าเนินการติดตามรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 
7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
16 ขั้นตอน ที ่16 ด าเนินการปิดโครงการวิจัย  นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

ขั้นตอนกำรขอรับทุนภำยในมหำวิทยำลัย (บกศ.) 
1 ขั้นตอน ที ่๑ จัดท าประกาศให้ทุนอุดหนุนกรวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
2 ขั้นตอน ที ่๒ รับข้อโครงร่างงานวิจัยที่เสนอขอรับ 15 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
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ขั้นตอนที่ กระบวนการ (เอกสารประกอบ) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ทุน 
3 ขั้นตอน ที ่๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
4 ขั้นตอน ที ่4 จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ 1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
5 ขั้นตอน ที ่5 แจ้งนักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

6 ขั้นตอน ที ่6 จัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
7 ขั้นตอน ที ่7 ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน

วิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
8 ขั้นตอน ที ่8 ตรวจสอบสัญญาการรับทุนอุดหนุน

การวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย 
3 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  

นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
9 ขั้นตอน ที ่9 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา 
4 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

10 ขั้นตอน ที ่10 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

11 ขั้นตอน ที ่11 ด าเนินการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 

7 วัน ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส  
นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

12 ขั้นตอน ที ่12 ด าเนินการปิดโครงการวิจัย 1 วัน นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการต้องรายงานการติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติในระบบ 
3D-GF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกไตรมาส 

 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับทุนวิจัยวิจัยทั้งหมด 
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
แบบประเมินข้อโครงการวิจัยของคณาจารย์ 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
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ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจรายงานการวิจัย 
 
 วิธีการแก้ไข 

ปรับขั้นตอนการพิจารณาตรวจให้กระชับและใช้เวลาให้น้อยลง 
 
14.อ้างอิง 

คู่มือด้านการวิจัย (2558).ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 
วันเดือนปีเกิด  21 พฤษภาคม  2525 
สถานที่เกิด  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   66 หมู่ 1 ต.ลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
   โทร 089-5648429 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2547 ปริญญาตรีบริหารธุริกจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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