กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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คู่มือการดาเนินงานโครงการวิจัยฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสาหรับบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาเอกสารประกอบการขอรับทุนอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทาคู่มือการดาเนินโครงการวิจัยขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์และเป็น
แนวปฏิบัติไ ด้อย่ างถู ก ต้องและเกิ ด ประสิท ธิ ภาพ ทั้งนี้ เ นื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแนวปฏิบั ติของการขอรั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละขั้นตอนและตัวอย่างแบบฟอร์มการดาเนินงานต่างๆ
กองบริ ห ารงานวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (DRAEQA) หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเอื้ อ
ประโยชน์และอานวยความสะดวก สร้างความเข้าใจ รวมถึงสามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการบริหารงานวิจัยในทุก
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
1.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การบริหารจัดการงานวิจัย
1.2 พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
1.3 พัฒนาให้มีกลไกความรับผิดชอบ (Responsibility) และรับผิดรับชอบ (Accountability)
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัย
2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทาวิจัย
2.2 กาหนดในหลักสูตรให้นิสติ ทุกคนต้องทาวิจัยก่อนสาเร็จการศึกษา
2.3 ส่งเสริมให้ขา้ ราชการ / พนักงาน (ที่มิใช่อาจารย์) ทาการศึกษา / วิจัยเพื่อพัฒนางาน
3. ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่าย
3.1 เครือข่ายในระดับภายในมหาวิทยาลัย
3.2 เครือข่ายในระดับภายในประเทศ
3.3 เครือข่ายในระดับต่างประเทศ
4. สนับสนุนกลุ่มวิจัยเพื่อมุ่งสูส่ าขาแห่งความเป็นเลิศ (Center of excellence)
4.1 ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม / ทรัพยากรน้า
4.2 ความเป็นเลิศด้านการเกษตร / อาหารปลอดภัย
4.3 ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทน / แสงอาทิตย์
5. บริหารจัดการผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
5.1 เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
5.2 ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.3 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
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หลักเกณฑ์กำรพิจำณำให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย
งบประมำณแผ่นดินประจำปีงบประมำณ 2556
(ตุลำคม 2555 – กันยำยน 2556 )
1.

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัย
1.1 พิจารณาจากประเด็นหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 5 ประเด็น
1.1.1 การวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อมโยงการวิจัยกับพันธกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ (เน้น
TQF2R, R2R และ QA2KM)
1.1.2 การวิ จั ย เพื่ อ สนองโครงการในพระราชด าริ ใ นจั ง หวั ด พะเยา เช่ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการ
พัฒนากว๊านพะเยา เรื่อง “ลุ่มน้ากว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน้า”
1.1.3 การวิจั ยการวิจัย เพื่อสร้า งความเข้ มแข็ งให้ชุมชน เช่น โครงการต่างๆที่ เกี่ ย วข้ องกับ สุข ภาพ การศึก ษา
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด หนึ่งคณะหนึ่งอาเภอ (เชิงพื้นที่) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล (เชิงประเด็น) (เน้นการสร้างสุขภาวะ อาชีพ รายได้ และ
คุณภาพการศึกษา)
1.1.4 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เช่น โครงการที่นักวิจัย (อาจารย์) ประสงค์จะ
ทาตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้า งองค์ค วามรู้ ใหม่ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารที่ อยู่ในฐานข้ อมู ล
นานาชาติ
1.1.5 การวิจัยที่มุ่งสูส่ าขาแห่งความเป็นเลิศ เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า การเกษตร อาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน และการท่องเที่ยว (เน้นเกษตรปลอดภัย และ ท่องเที่ยวยั่งยืน)

โดยได้มีการกาหนดกรอบในการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2556 โดยแบ่งการจัดสรร
งบประมาณ ประมาณ 15,000,000 บาท ดังนี้
กำรจัดสรรชุดที่ 1 (User-centered) วงเงินงบประมาณสนับสนุน ประมาณ 10,000,000 บาท ตามประเด็นที่ 1,2,3 ดัง
รายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงการวิจัยกับพันธกิจ
อื่นๆของมหาวิทยาลัย เช่น การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ (เน้น TQF2R,
R2R และ QA2KM)
ประเด็นที่ 2 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสนองโครงการในพระราชดาริ ในจังหวัดพะเยา เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการพัฒนากว๊าน
พะเยา เรื่อง “ลุ่มน้ากว๊านพะเยากับแนวทางการจัดการน้า”
ประเด็นที่ 3 สนับสนุนการวิจัยการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลั ยหนึ่งจังหวัด หนึ่ง
คณะหนึ่งอาเภอ (เชิงพื้นที่) และหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล (เชิงประเด็น) (เน้นการสร้างสุขภาวะ อาชีพ รายได้ และคุณภาพการศึกษา)
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กำรจัดสรรชุดที่ 2 (Researcher – centered) วงเงินงบประมาณสนับสนุน ประมาณ 5,000,000 บาท ตามประเด็นที่
4,5 ดังรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 4 สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เช่น โครงการที่นักวิจัย (อาจารย์)
ประสงค์จะทาตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐ านข้อมูล
นานาชาติ
ประเด็นที่ 5 สนับสนุนการวิจัยที่มุ่งสูส่ าขาแห่งความเป็นเลิศ เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า การเกษตร อาหารปลอดภัย
พลังงานทดแทน และการท่องเที่ยว (เน้นเกษตรปลอดภัย และ ท่องเที่ยวยั่งยืน)
1.2 สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ.2555 – 2559 )
2. เงื่อนไขกำรเสนอข้อเสนอกำรวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ต้องเป็นโครงการวิจัยที่มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้และสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ.2555 – 2559 )
2.2 เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการได้ตามความเหมาะสม
2.3 มีระยะเวลาการดาเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี และสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.4 งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีขอเป็นโครงการเดี่ยว ให้ขอได้ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท/โครงการ/ปี โดยให้มีค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย
(10%)ไว้ในงวดสุดท้าย
กรณีขอเป็นชุดโครงการ ให้ขอโดยวงเงินงบประมาณในแต่ละโครงการย่อยไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ/ปี
และงบประมาณตลอดชุดโครงการไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยให้มีคา่ ตอบแทนคณะผู้วิจัย(10%) ไว้ในงวดสุดท้ายของแต่ละโครงการ
ย่อย
2.5 เป็นโครงการวิจัยที่พร้อมดาเนินการโดยไม่ต้องจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม
2.6 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัยอื่น (กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดาเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่)
2.7 ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ไ ด้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัยมาแล้ว หากตรวจพบทางกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและเรียกเงินทุนวิจัยคืน
2.8 มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และมีแผนการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในระดั บชาติหรือ
นานาชาติ
2.9 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการให้ทุน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพที่นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานหรือสังคมภายนอก
2.10 มีรายละเอีย ดตามแบบฟอร์ มที่ ก าหนดอย่า งครบถ้ ว น และผ่ า นความเห็น ชอบจากหน่วยงานต้นสั ง กัด หรือ
คณะกรรมการวิจัยของคณะ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับการพิจารณา
2.11 ระบุกิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงานวิจัยเป็นข้อความขอบคุณ
เช่น ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. ........ มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.12 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในการทดลอง ให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กากับดูแลทางวิจัยในมนุษย์หรือคณะกรรมการการกากับดูแลการวิจัยของหน่วยงานที่เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
ของการวิจัย(แล้วแต่กรณี) และกรณีที่นักวิจัยมีการดาเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องทั้งนีใ้ ห้อยูใ่ นดุลพินิจของผู้ให้ทุนวิจัย
3. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 เป็นอาจารย์ประจา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา (ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถเป็น
เป็นหัวหน้าโครงการได้)
3.2 ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป อันเนื่องมาจากผู้รับทุนวิจัยละทิง้ โครงการ
3.3 ผู้ ข อรั บทุ น ไม่ เป็ น ผู้ ติด ค้ า งการส่ ง รายงานวิจั ย ฉบั บสมบู ร ณ์ ห รื อ ยั ง ด าเนิน โครงการวิ จั ย ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการ
ดาเนินการมาแล้วไม่เกิน 3 โครงการ รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
3.5 ผู้ขอรับทุนสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ไม่เกิน 3 โครงการ รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
3.6 ผู้ขอรับทุนไม่เป็นหัวหน้าโครงการที่ขาดการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับทุนวิจัยแล้วเป็นระยะเวลา
มากกว่า 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญารับทุน
3.7 ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ดูงานเป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ภาคเรียนขึ้นไป
3.8 ผู้ขอรับทุนมีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยเป็นอย่างดีที่จะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
3.9 ผู้ขอรับทุนสามารถปฏิบัตงิ านและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดาเนินการวิจัยให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
3.10 ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณ
วิชาชีพของตน
3.11 ทั้ ง นี้ ก รณี อ ยู่ น อกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย
4. ขั้นตอนกำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของข้อเสนอโครงกำรวิจัย
4.1 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจั ย เพื่อพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและจัดเรียงลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัยตามผล การ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
4.2 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เรียงลาดับความสาคัญ ของโครงการแล้วให้กับ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา
4.3 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เรียงลาดับความสาคัญของโครงการและผ่านการ
พิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้กับประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสานักงบประมาณพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
5. กำรส่งข้อเสนอกำรวิจัย
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย( ว-1ช )สาหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย แบบ
เสนอโครงการวิจัย( ว-1ด )สาหรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และแบบเสนอหัวข้อการวิจัยสาหรับขอรับทุน(ผด.-1) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.draeqa.up.ac.th โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังนี้
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1. จัดทาข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย( ว-1ช )สาหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เ ป็นแผน
งานวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย( ว-1ด )สาหรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และแบบเสนอหัวข้อการวิจัยสาหรับขอรับทุน(ผด.-1)
โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ
2. ส่งต้นฉบับข้อเสนอการวิจัย จานวน 4 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ( MS word ) 1 แผ่น โดยใช้ font
Browallia New ตัวหนังสือขนาด 16
3. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ www.nrct.go.th หรือ nrpm.nrct.go.th พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัย (ตาม
ประกาศการแจ้งการเปิด-ปิดระบบลงทะเบียนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) หากพ้นกาหนดสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ จะไม่รับพิจารณา
4. รายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและไฟล์แนบต้องมีลายมือชื่อของหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย
5. ส่งข้อเสนอการวิจัยที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ภำยในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎำคม 2554 ภายใน
เวลาราชการ กรณีที่สง่ ข้อเสนอการวิจัยเลยกาหนดระยะเวลาทางกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวฯ
6. กองบริ หารงานวิจัย และประกั นคุ ณภาพการศึก ษาขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการไม่ส่งข้ อเสนอการวิจัย ดัง กล่ าวคื น โดยจะ
ดาเนินการทาลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการพิจาณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุน

6

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำนกำรขอรับทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนได้ทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและทรำบภำระหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบผลกำรปฏิบัติ
ที่ได้รับรวมทั้งระยะเวลำของกำรดำเนินงำน เพื่อจะได้ปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรขอรับทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเอกสารการขอรับทุนข้อ 1-4
1 วัน

คณะ/วิทตา
ยาลัย/กอง
ประชาสัมพันธ์ทุนให้กับบุคลากร/นักวิจัย

บุคลากร/นักวิจัย ส่งตาข้อเสนอโครงการวิจัย
เอกสารการขอรับทุนข้อ 1
กองบริหารงานวิจัยและประกั
ตา นคุณภาพการศึกษา
1.จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมิน
2.ติดต่อผู้ประเมิน
3.ส่งข้อเสนอแนะให้นักวิจัยปรับแก้ไข
4.จัดประชุมเพื่อจัดลาดับโครงการ
5.กรอกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล
ระบบ

1 เดือน

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย
เห็นชอบ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
1 อาทิตย์

ตา

ไม่ลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ
ลงนาม
ลงนาม
1
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
1
วัน

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
1.จัดส่ง วช.(งบประมาณแผ่นดิน)
2.แจ้งให้นักวิจัยรับทราบเพื่อจัดทาสัญญา

สิน้ สุดการขอรั
ตาบทุน

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอรับทุน
1.ฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
2.นโยบายด้านการวิจัย
3.หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย
4.แนวปฏิบัตใิ นการขอรับทุนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย
หมายเหตุ
1.ฟอร์มการขอรับทุนที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหรือระเบียบของแหล่งทุนที่ทาและเป็นกรณีเฉพาะ
2.การขอรับทุนกองบริหารงานวิจัยจะดาเนินการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอโครงการวิจัยที่มีคุณค่า และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรจัดทำสัญญำรับทุนอุดหนุน

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุน จานวน 4 ฉบับเพื่อเสนอให้นักวิจัยลงนาม)

ตา
นักวิจัย/ผู้รับทุน
(จัดส่งเอกสารที่ 1-6 ให้กองบริหารงานวิจัยฯ)
ไม่ลงนาม

ตา
ผู้บริหาร

1 อาทิตย์

พิจารณา
ลงนาม
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(จัดส่งสัญญารับทุนฯ ผ่านต้นสังกัดของผู้รับทุนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)

ตา
สิน้ สุดการจัดทาสัญญา

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.สัญญารับทุนอุดหนุน 4 ฉบับ
2.ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2 ชุด + CD 1 แผ่น
3.แบบวิจัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ
4.แบบวิจัย 2 แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
5.แบบวิจัย 3 บันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัย
6. แบบวิจัย 11 ตัวชีว้ ัดประเมินผลสาเร็จของโครงการ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรเบิกเงินอุดหนุนกำรวิจัย
เบิกเงินงวดที่ 1-3
นักวิจัย/ผู้รับทุน
(จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-3 ส่งที่กองบริหารงานวิจัยฯ)
กองบริหารงานวิจัยและประกั
ตา นคุณภาพการศึกษา
(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมตั )ิ
ไม่อนุมัติ
ตา
ผู้บริหาร

2 วัน

พิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(คุมยอดการเบิกจ่ายและจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง)
กองคลั
ตา ง
(ตรวจสอบเอกสาร/ดาเนินการออกเช็คและแจ้งนักวิจัยรับเงิน)

นักวิจัยตา/ผู้รับทุน
(ดาเนินการติดต่อรับเช็คที่กองคลัง)

สิน้ สุดการขอเบิตากเงินงวด
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ขั้น ตอนที่ 1 นั กวิ จัย/ผู้ รับ ทุ น อุด หนุน กำรวิ จัย ด ำเนิ น กำรจั ดท ำสั ญญำขอรั บทุ น อุ ดหนุ นกำรวิจัย มหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ
ให้ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเบิกเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 50 และแนบเอกสำรเบิกจ่ำยเงินดังนี้
เอกสารเบิกเงินงวดที่ 1
1.แบบวิจัย 4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวดที่1
2.ใบสาคัญรับเงิน
3.สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.สาเนาสัญญารับทุน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
5.สาเนาแบบวิจัย 1- 3 (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนที่ 2 นักวิจัย/ผู้รับทุน ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรทุก ๆ 6/12 เดือน ตำมที่ระบุในสัญญำรับทุน และ
ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเบิกเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 40 และแนบเอกสำรเบิกจ่ำยเงินดังนี้
เอกสารเบิกเงินงวดที่2
1.แบบวิจัย 4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวดที่2
2.ใบสาคัญรับเงิน
3.สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.สาเนาสัญญารับทุน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
5.สาเนาแบบวิจัย 1- 3 (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6.แบบวิจัย 6 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
8.แบบวิจัย 7แบบฟอร์มรายงานการเงิน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อนักวิจัย/ผู้รบั ทุนอุดหนุนกำรวิจัยดำเนินกำรสิ้นสุดโครงกำรวิจัยตำมที่ระบุในสัญญำรับทุน นักวิจัย/ผู้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยดำเนินกำรจัดทำเอกสำรเบิกเงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 และแนบเอกสำรเบิกจ่ำยเงินดังนี้
เอกสารเบิกเงินงวดที่ 3
1.แบบวิจัย 4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินงวดที่3
2.ใบสาคัญรับเงิน
3.สาเนาบัตรประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4.สาเนาสัญญารับทุน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
5.สาเนาแบบวิจัย 1- 3 (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6.แบบวิจัย 8 บันทึกข้อความขอปิดโครงการ
7.แบบวิจัย 11 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสาเร็จของโครงการ
8. สาเนาเอกสารแสดงหลักฐานการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานหรือการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมหรือตาม
สัญญารับทุน ต้นฉบับ (Reprint) การนาเสนอผลงานตามตัวชีว้ ดั
9.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 ฉบับ (ตามแบบวิจัย 9) พร้อม ซีดบี ันทึกไฟล์ขอ้ มูล 1 แผ่น
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรปรับแผนและงบประมำณ
นักวิจัย/ผู้รับทุน
(จัดส่งเอกสารการตามเอกสาร 1-4 ส่งที่กองบริหารงานวิจัยฯ)

กองบริหารงานวิจัยและประกั
ตา นคุณภาพการศึกษา
(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมตั )ิ

ตา

ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

2 วัน

อนุมัติ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(จัดส่งให้นักวิจัย/ผู้รับทุน)

นักวิจัยตา
/ผู้รับทุน
(ดาเนินการตามแผนงาน)

ตา
สิน้ สุดการขอปรับแผน/งบประมาณ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. แบบวิจัย 10 บันทึกข้อความขอปรับแผน/งบประมาณโครงการวิจัย
2. สาเนาแบบวิจัย 3 ขออนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัย(รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับเดิม)
4.ข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับใหม่)
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ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรขอขยำยเวลำโครงกำร
นักวิจัย/ผู้รับทุน
(จัดส่งเอกสารการตามเอกสารที่ 1-5 ส่งที่กองบริหารงานวิจัยฯ)

กองบริหารงานวิจัยและประกั
ตา นคุณภาพการศึกษา
(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมตั )ิ

ตา

ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
2 วัน

พิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(จัดส่งให้นักวิจัย/ผู้รับทุน)

นักวิจตา
ัย/ผู้รับทุน
(ดาเนินการตามแผนงาน)

ตา
สิน้ สุดการขอขยายระยะเวลา

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1. แบบวิจัย 11 บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาโครงการ
2. แบบวิจัย 6 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
3. แบบวิจัย 7 รายงานการเงิน
4. สาเนาแบบวิจัย 3 ขออนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัย (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5.สาเนาสัญญารับทุน (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
หมายเหตุ การทาเรื่องขอขยายระยะเวลาควรทาก่อนกาหนดวันสิ้นสุดตามที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างน้อย 15 วัน
13

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
ขั้นตอนกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
นักวิจัย/ผู้รับทุน
(จัดส่งเอกสารการตามเอกสารที 1 -3 ส่งที่กองบริหารงานวิจัยฯ)

ตา นคุณภาพการศึกษา
กองบริหารงานวิจัยและประกั
(ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมตั )ิ

ตา
ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร

2 วัน

พิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(จัดส่งให้นักวิจัย/ผู้รับทุน)

นักวิจัยตา
/ผู้รับทุน
(ดาเนินการตามแผนงาน)

ตา
สิน้ สุดการรายงาน
ความก้าวหน้า

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
1.แบบวิจัย 6 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
(รายงานความก้าวหน้า (รอบ6 เดือน) จะต้องดาเนินการจัดส่งกองบริหารงานวิจัยฯ ภายในเดือนที่ 6 ของระยะเวลาการดาเนิน
โครงการ)
2.แบบวิจัย 7 รายงานการเงิน
3.สาเนาแบบวิจัย 3 ขออนุมัตดิ าเนินโครงการวิจัย (รับรองสาเนาถูกต้อง)
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ภำคผนวก

