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สรุปขัน้ตอนการดําเนนิการ แผนงาน/โครงการวิจัย 
(เกี่ยวกบัการอนุมัติเงินคาใชจายในการวิจัย-เงินงบประมาณ) 

 
     ก.  กอนการดําเนินการ 
 

 เอกสาร ขั้นตอน/การดําเนินการ ผูดําเนินการ   

1 ขอเสนอการวิจัย   ผูวิจัยจัดทําขอเสนอการวิจัยตามแบบท่ี วช. กําหนด และเสนอ ผูวิจัย   
  ตอคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงาน    
      
2 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย 

ของหนวยงาน 
หนวยงานตรวจสอบโครงการวิจัยพิจารณาความถูกตองของ 
-  รูปแบบการพิมพ 

หนวยงาน   

  -  ความเหมาะสมของเน้ือหา    
  -  ความถูกตองและความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอขอตาม

หมวดเงินถาไมถูกตองใหดําเนินการแกไขถาถูกตองจะเสนอ
หัวหนาหนวยงานเพื่ออนุมัติ 

   

      
3 หนังสือนําจากหนวยงาน หนวยงานสงเร่ืองถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับการประเมิน สารบรรณ/สวพ.   
      
4 แบบประเมินขอเสนอการวิจัย 

ของ สวพ. 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอการวจิัย คณะอนุกรรมการ/

สวพ. 
 

      
5 สงขอมูลผานระบบ NRPM นักวิจัยสงขอมูลผานระบบ NRPM และ สวพ.ตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล 
นักวิจัย/สวพ.   

      
6 หนังสือผลการประเมิน หนวยงานรับผลการประเมินขอเสนอการวิจัย และแจงให หนวยงาน   
 ขอเสนอการวิจัยจาก วช. ผูวิจัยทราบ     
      
7 หนังสือแจง 

การจัดสรรงบประมาณ 
หนวยงานรับแจงผลการจัดสรรและแจงผูวิจัยทราบเพื่อดําเนนิการ กองคลัง   

      
8 ใบเบิกเงินงบประมาณ กองคลังเบิกเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลังนําเขาบัญชี 

มหาวิทยาลัย 
กองคลัง   

  ข.  ระหวางดําเนินการ     

      
9 ขอเสนอการวิจัย/สญัญารับ

ทุนอุดหนุนวิจัย/ แบบ วจ.1 
หัวหนาโครงการจัดทําเอกสาร สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยแผนการ
ใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (วจ.1) โดยแบงงวดเงิน  

หัวหนาโครงการ/
หนวยงาน 

  

  (ไมนอยกวา 3 งวด) สงพรอมกับเอกสารขอเสนอการวิจัยรวม 3 ชุด    
  เสนอตอหนวยงาน     
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 เอกสาร ขั้นตอน/การดําเนินการ ผูดําเนินการ   

10 หนังสือเบิกเงินจากกองคลัง การเบิกเงิน หนวยงาน/กองคลัง   
  10.1  การเบิกเงินของคณะ    
  แนบบันทึกขอความขอเบิกเงินงบประมาณ ใบเบิกเงินงบประมาณ 

(ใหแสดงรายการหักคาสาธารณูปโภค 5%)โครงการวิจัย  และ วจ.1  
   

  10.2 การเบิกเงินของ  สถาบัน สํานัก กอง    
  แนบบันทึกขอความขอเบิกเงินงบประมาณ  โครงการวิจัย  สําเนา

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และ  วจ. 1 
   

      
11 ใบสําคัญรับเงิน หัวหนาโครงการทําใบสําคัญรับเงินเมื่อไดรับเงินจากการเงิน หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ   (หักคาสาธารณูปโภค 5%) การเงิน   
      

12 ใบขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง หัวหนาโครงการจัดทําเอกสารการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจางสําหรับ
ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางท่ีมีวงเงินต้ังแต 100,000 บาท ตาม 

หัวหนาโครงการ/ 
การเงิน 

  

  รายละเอียด วจ.1 เสนอเพ่ือขออนุมัติตามขั้นตอน      
      

13 หลักฐานการจายเงิน หัวหนาโครงการนําเอกสาร เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมหลักฐานการจายเงินให 

หนวยงานเก็บรักษา (แยกเปนรายโครงการ) แนบการเบิกเงินงวดที่ 2 
กรรมการตรวจรับ/ 
งานวิจัย/การเงิน 

  

      
14 ใบสําคัญรับเงิน สําหรับเงินงวดตอ ๆ  ไป ดําเนินการเหมือนงวดที่ 1 และใหหัวหนา หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ โครงการสงหลักฐานการจายเงินที่ดําเนนิการไปแลวไมนอยกวา การเงิน   
  70% ของจํานวนเงินที่ไดรับในแตละงวดกอนเบิกเงินงวดถัดไป    
      

 
15 

 
แบบรายงานความกาวหนา 

 
หัวหนาโครงการสงรายงานความกาวหนาของโครงการให 

หัวหนาโครงการ/ 
งานวิจัย/การเงิน 

  

  หนวยงานผานงานวิจัย เพื่ออนุมัติการเบิกเงินงวดกอนงวดสดุทาย 
(ไมตํ่ากวา 20%) ตอไป 

   

      
16 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หัวหนาโครงการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหหนวยงาน หัวหนาโครงการ/   
  พิจารณาผานงานวิจัย เพื่ออนุมัติการเบิกเงินงวดสุดทาย  

(ไมตํ่ากวา 10%) 
การเงิน   

      
17 ใบสําคัญรับเงิน สําหรับเงินงวดสุดทายใหหัวหนาโครงการสงหลักฐานการจายเงิน หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ งวดกอนงวดสุดทาย  การเงิน   
      

    
 
 
 
 
 
 



 3

 ค.  หลังการดําเนินการ 

 เอกสาร ขั้นตอน/การดําเนินการ ผูดําเนินการ   

18 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หัวหนาโครงการสงหลักฐานการจายเงิน (ที่เหลือทั้งหมด) หัวหนาโครงการ/   
 และสรุปรายงานการใชจายเงิน 

โครงการวิจัย (วจ.2) 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  และสรุปรายงานการใชจายเงินใน
โครงการวิจัย (วจ.2) ใหหนวยงานภายใน 30 วัน หลังจากรับเงิน 

งานวิจัย/การเงิน   

  งวดสุดทาย โดยสงผานงานวิจัย    
      

19 หนังสือนําจากหนวยงาน หนวยงานนําสงเงินเหลือจายคืนกองคลัง หนวยงาน/กองคลัง   
  18.1 คณะนําสงเงนิเหลือจายโดยแนบใบเบิกเงินประกอบ    
  18.2 สถาบัน สํานัก กอง นําสงเงินเหลือจายใหกองคลัง    
      

20 หนังสือนําจากหนวยงาน หนวยงานนําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณถึง สวพ. ตามจํานวนท่ี
กําหนด  6 เลม  

หนวยงาน   

 
 
 
 
          รวบรวมโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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สรุปขัน้ตอนการดําเนนิการ แผนงาน/โครงการวิจัย 
(เกี่ยวกบัการอนุมัติเงินคาใชจายในการวิจัย-เงินผลประโยชน) 

     ก.  กอนการดําเนินการ 
 

 เอกสาร ขั้นตอน/การดําเนินการ ผูดําเนินการ   

1 ขอเสนอการวิจัย   ผูวิจัยจัดทําขอเสนอการวิจัยตามแบบท่ี วช. กําหนด และเสนอ ผูวิจัย   
  ตอคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงาน    
      
2 แบบตรวจสอบขอเสนอการวิจยั 

หนวยงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการวิจัยพิจารณาความถูกตองของ 
-  รูปแบบการพิมพ 

หนวยงาน   

  -  ความเหมาะสมของเน้ือหา    
  -  ความถูกตองและความเหมาะสมของงบประมาณท่ีเสนอขอตาม

หมวดเงิน ถาไมถูกตองใหดําเนินการแกไข ถาถูกตองจะเสนอหัวหนา 
   

  หนวยงานเพื่ออนุมติั    
      
3 หนังสือนําจากหนวยงาน หนวยงานสงเร่ืองถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรับการประเมิน สารบรรณ/สวพ.   
      
4 แบบประเมินขอเสนอการวิจัย 

ของ สวพ. 
คณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอการวจิัย คณะอนุกรรมการ/

สวพ. 
  

      
5 อนุมัติ/ไมอนุมัติโครงการวิจัย หนวยงานรับผลการพิจารณาและแจงใหผูวิจัยแกไขปรับปรุง หนวยงาน/สวพ.   
      
6 หนังสือแจง 

การจัดสรรงบประมาณ 
หนวยงานรับแจงผลการจัดสรรและแจงผูวิจัยทราบเพื่อดําเนนิการ กนผ.   

  
 ข.  ระหวางดําเนินการ 

    

      
7 เอกสารเบิกเงิน คณะสงเร่ืองขอเบิกเงินประกอบดวย บันทึกขอความขอเบิก  ใบเบิกเงิน

รายได(ใหแสดงรายการหักคาสาธารณูปโภค 5%) โครงการวิจัย  วจ.1 
หนวยงาน   

       

8 ขอเสนอการวิจัย/สัญญารับ
ทุนอุดหนุนวิจยั/แบบ วจ.1 

หัวหนาโครงการจัดทําเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย แผนการใช
จายเงินในการดําเนนิการวิจัย (วจ.1) โดยแบงงวดเงิน 

หัวหนาโครงการ   

  (ไมนอยกวา 3 งวด) สงพรอมกับเอกสารรายละเอียดขอเสนอการวิจัย
รวม 3 ชุด เสนอตอหนวยงาน 

   

      
9 บันทึกขอความขอเบิกเงิน 

จากหัวหนาโครงการ 
หัวหนาโครงการขออนุมัติเบิกเงินงวดเสนอหัวหนาหนวยงานโดยผาน
งานวิจัยและการเงิน 

หัวหนาโครงการ/ 
งานวิจัย/การเงิน 

  

      

10 
ใบสําคัญรับเงินของหัวหนา

โครงการ 
หัวหนาโครงการทําใบสําคัญรับเงินเมื่อไดรับเงินจากการเงิน            
(หักคาสาธาณูปโภค 5 %) 

หัวหนาโครงการ/
การเงิน 
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 เอกสาร ขั้นตอน/การดําเนินการ ผูดําเนินการ   

11 ใบขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง หัวหนาโครงการจัดทําเอกสารการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจางสําหรับ
ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางท่ีมีวงเงินต้ังแต 100,000 บาท ตาม 

หัวหนาโครงการ/ 
การเงิน 

  

  รายละเอียด วจ.1 เสนอเพ่ือขออนุมัติตามขั้นตอน      

      

12 หลักฐานการจายเงิน หัวหนาโครงการนําเอกสาร เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน หัวหนาโครงการ/   

 ของหัวหนาโครงการ  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมหลักฐานการจายเงินให 
หนวยงานเก็บรักษา (แยกเปนรายโครงการ) แนบการเบิกเงินงวดที่ 2 

กรรมการตรวจรับ/ 
งานวิจัย/การเงิน 

  

      
13 ใบสําคัญรับเงิน สําหรับเงินงวดตอ ๆ  ไป ดําเนินการเหมือนงวดที่ 1 และใหหัวหนา หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ โครงการสงหลักฐานการจายเงินที่ดําเนนิการไปแลวไมนอยกวา การเงิน   
  70% ของจํานวนเงินที่ไดรับในแตละงวดกอนเบิกเงินงวดถัดไป    
      

 
14 

 
แบบรายงานความกาวหนา 

 
หัวหนาโครงการสงรายงานความกาวหนาของโครงการให 

หัวหนาโครงการ/ 
งานวิจัย/การเงิน 

  

  หนวยงานผานงานวิจัย เพื่ออนุมัติการเบิกเงินงวดกอนงวดสดุทาย 
(ไมตํ่ากวา 20%) ตอไป 

   

      
15 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หัวหนาโครงการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณใหหนวยงาน หัวหนาโครงการ/   
  พิจารณาผานงานวิจัย เพื่ออนุมัติการเบิกเงินงวดสุดทาย  

(ไมตํ่ากวา 10%) 
การเงิน   

      
16 ใบสําคัญรับเงิน สําหรับเงินงวดสุดทายใหหัวหนาโครงการสงหลักฐานการจายเงิน หัวหนาโครงการ/   
 ของหัวหนาโครงการ งวดกอนงวดสุดทาย ใหจายเม่ือคณบดีรับทราบรายงานความกาวหนา การเงิน   
      

  ค.  หลังการดําเนินการ     

      
14 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ หัวหนาโครงการสงหลักฐานการจายเงิน (ที่เหลือทั้งหมด) พรอม หัวหนาโครงการ/   
 และสรุปรายงานการใชจายเงิน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และสรุปรายงานการ การเงิน/งานวิจัย   
 โครงการวิจัย (วจ.2) ใชจายเงินในโครงการวิจัย (วจ.2) ใหคณะภายใน 30 วัน    
  หลังจากรับเงินงวดสุดทาย โดยสงผานงานวิจัย     
      

15 เงินเหลือจาย หนวยงานนําสงเงินเหลือจายโดยแนบใบเบิกเงินประกอบดวย หนวยงาน   
      

19 หนังสือนําจากหนวยงาน หนวยงานนําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณถึง สวพ. ตามจํานวนท่ีกําหนด 
( 5 เลม ) 

หนวยงาน   

 
 
 
 
          รวบรวมโดย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
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