
งานวิจัยสถาบัน หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณหน่วยงานภายนอก” 

 

 
 

 



มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตัิงาน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณหน่วยงานภายนอก” 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทนุ
สนับสนนุการวิจัยจาก
ช่องทางตา่ง ๆ  

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแผน
ปฏิบัติการพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยของแหล่งทุน
สนับสนนุการวิจัย  
2. นโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 
3. นโยบายมหาวิทยาลัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

อาจารย์และนักวิจัย พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย โดยมผีู้ทรงคุณวฒุิ/
อธิการบดี/คณบดี/ตัวแทน
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เป็นทีป่รึกษา 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยของแหล่งทุน
สนับสนนุการวิจัย  
2. นโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 
3. นโยบายมหาวิทยาลัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสาน
อาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามระบบของแหล่งทุน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยของแหล่งทุน
สนับสนนุการวิจัย  
2. ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศ
ผลการพิจารณาทนุสนบัสนุนการวิจัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
ประกาศผล 
การพิจารณาทนุสนับสนนุ

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

การวิจัยจากแหล่งทนุ
สนับสนนุการวิจัย 

- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าประกาศ
ทุนและจดัประชุมอาจารย์และนักวิจัย
เพื่อชี้แจงรายละเอียด และท าสญัญา
ภายใน 30 วัน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศผล 
การพิจารณาทนุสนับสนนุ
การวิจัยจากแหล่งทนุ
สนับสนนุการวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย เบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 
(60%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่ สัญญาทนุ 
ประกาศทุน ส าเนาบตัร
ประชาชน ใบส าคัญรับเงิน 
ส าเนาหน้าสมดุบัญช ี

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานความกา้วหน้าคร้ังที่ 1 
ภายใน 60 วัน นบัจากวนัท าสญัญา 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

นักวิจัย รายงานความกา้วหน้าในระบบ
ของแหล่งทุน ภายใน 90 วัน นบัจาก
วันท าสัญญา และเบิกเงินทุนงวดที่ 2 
(20%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 
4. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่ สัญญาทนุ 
ประกาศทุน ส าเนาบตัร
ประชาชน ใบส าคัญรับเงิน 
ส าเนาหน้าสมดุบัญช ี

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานความกา้วหน้าคร้ังที่ 2 
ภายใน 100 วัน นบัจากวนัท าสญัญา 
และต้องผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานความกา้วหน้าในระบบ
ของแหล่งทุน ภายใน 120 วัน นับจาก
วันท าสัญญา 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตาม
ระยะสิ้นสุดในสัญญา และต้องผา่นการ
รับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

3. แผนการด าเนินงานวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย ปรับปรุงรายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์/ผูท้รงคุณวุฒ ิ

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 
เล่ม แผ่น CD ไฟล์ PDF, Word 1 แผ่น 
พร้อมเผยแพร่งานวิจัยและรายงานปิด
โครงการในระบบของแหล่งทุน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย เบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 
(20%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่ สัญญาทนุ 
ประกาศทุน ส าเนาบตัร
ประชาชน ใบส าคัญรับเงิน 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

ส าเนาหน้าสมดุบัญชี
ธนาคาร แผน่ CD ไฟล์ 
PDF, Word 1 แผ่น พร้อม
เผยแพร่งานวิจัยและ
รายงานปิดโครงการใน
ระบบของแหล่งทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัยสถาบัน หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตัิงาน “การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยและงาน

สร้างสรรค์” 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเพื่อ
วางแผนการจัดสรรทุนสนบัสนนุการ
วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และ
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และ
นโยบายการวิจัยของมหาวทิยาลัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก  
1. นโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 
2. ปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่ 
3. นโยบายมหาวิทยาลัย 
 
 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าประกาศ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวจิัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวจิัย ผา่นระบบ 
Management Information System 
(MIS) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย งบประมาณกองทุน
วิจัย และติดตามงานผ่าน
ระบบ Management 
Information System 
(MIS)  

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์ ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

อาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องต้นผ่านระบบ 
Management Information System 

ติดตามงานผา่นระบบ 
Management 
Information System 
(MIS) และตรวจวสอบใน

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view


รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

(MIS) พร้อมส่งเอกสารผ่านคณะมายัง
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

ระบบ ระบบ E-office และ
บันทึกข้อความที่สง่มายงั
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวิจัย  
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย (วจ.1) 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ/อธิการบดี/คณบด/ี
ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนวจิัยและ
งานสร้างสรรค์เป็นที่ปรึกษา 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
การจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวิจัย  

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

อาจารย์และนักวิจัย ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเสนอ

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

http://eoffice.vru.ac.th/code/login/index.php
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
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https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
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https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
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https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view


รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวิจัย  
2.  แบบฟอร์มข้อ เสนอ
โครงการวิจัย (วจ.1) 

คณะกรรมกลั่นกรองวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ์

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
งบประมาณกองทุนวิจัย  
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย (วจ.1) 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าประกาศ
ทุนและจดัประชุมอาจารย์และนักวิจัย
เพื่อชี้แจงรายละเอียด และท าสญัญา
ภายใน 30 วัน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย จาก
คณะกรรมกลั่นกรองวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
2. ผลการอนุมัติและ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. สัญญาทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

https://drive.google.com/file/d/1I7djd_VZGFCnWM31ALse1zg33W_Bkjjg/view
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รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

นักวิจัย เบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 
(60%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่ สัญญาทนุ 
ประกาศทุน ส าเนาบตัร
ประชาชน ใบส าคัญรับเงิน 
ส าเนาหน้าสมดุบัญช ี

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานความกา้วหน้าในระบบ 
MIS และผา่นการประเมินจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์/ผูท้รงคุณวุฒิและเบิก
เงินทุนงวดที่ 2 (20%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย ปรับปรุงรายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์/ผูท้รงคุณวุฒิ  

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

นักวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 
เล่ม แผ่น CD ไฟล์ PDF, Word 1 แผ่น 
พร้อมเผยแพร่งานวิจัยและรายงานปิด
โครงการในระบบของแหล่งทุน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย 
3. แผนการด าเนินงานวิจัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

4. ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

นักวิจัย เบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 
(20%) 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. สัญญาการรับทนุอุดหนุน
การวิจัย 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. เอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ได้แก่ สัญญาทนุ 
ประกาศทุน ส าเนาบตัร
ประชาชน ใบส าคัญรับเงิน 
ส าเนาหน้าสมดุบัญชี
ธนาคาร แผน่ CD ไฟล์ 
PDF, Word 1 แผ่น พร้อม
เผยแพร่งานวิจัยและ
รายงานปิดโครงการใน
ระบบของแหล่งทนุ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานวิจัยสถาบัน หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ชื่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน “การจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตัิงาน “การจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน” 

รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประชาสัมพนัธ์เปิดรับการด าเนนิงาน
โครงการวิจัยไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เปน็ต้น 
ผ่านทางจดหมายเวียนและทางเว็บไซต์
ของสถาบันวิจยัและพฒันา 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทนุ
สนับสนนุการวิจัยจาก
ช่องทางตา่ง ๆ 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์
เปิดรับนักวิจัยที่มีความสนใจในการ
ด าเนินโครงการวิจัยดังกลา่วเข้าร่วม
การด าเนินโครงการวิจัย 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยรับทนุอุดหนุน
การวิจัยของแหล่งทุน
สนับสนนุการวิจัย  
2. นโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 
3. นโยบายมหาวิทยาลัย 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าประกาศทุน
และจัดประชุมนักวิจยัเพื่อชี้แจง
รายละเอียด และท าหนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมประสานในนักวิจัยท าสญัญากับ
หน่วยงานให้ทุน 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ประกาศผล 
การพิจารณาทนุสนับสนนุ
การวิจัยจากแหล่งทนุ
สนับสนนุการวิจัย/
ผู้ด าเนนิการโครงการ 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินรายได้จาก

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ  
ผู้รับผิดชอบ 
(ชื่อบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
เอกสารอ้างอิง 

หน่วยงานภายนอก พ.ศ.
2562 

อาจารย์และนักวิจัย ด าเนินการวิจัย
และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าดว้ย
กองทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินรายได้จาก
หน่วยงานภายนอก พ.ศ.
2562 
3. รูปแบบรายงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหรือของ
แหล่งทุน 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานการวิจยัฉบับ
สมบูรณ ์

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
1. รูปแบบรายงานการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหรือของ
แหล่งทุน 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

อาจารย์และนักวิจัย เบิกเงินทุนวิจัย 
โดยจ่ายเงนิสมทบค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่มหาวิทยาลัย 10% 

ตรวจสอบโดย อ้างอิงจาก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินรายได้จาก
หน่วยงานภายนอก พ.ศ.
2562 

ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
ชูศักดิ์  ขันธชาติ 
งานวิจัยสถาบัน 

- ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
- รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา (ฝ่ายงานวิจัย
สถาบนั) 
- หัวหน้าส านักงาน 

 


