คูมือการปฏิบัติงาน
หนวยวิจัย / ศูนยวิจยั / ศูนยวจิ ัยแหงความเปนเลิศ /
ศูนยวจิ ัยเพื่อการพัฒนา / ขั้นตอนการขอลงนาม
และขอหนังสือนําสงเพื่อขอทุนวิจยั ภายนอก /
ขั้นตอนการใชจายเงินอุดหนุนการวิจยั จากแหลงทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คํานํา
คูมือเลมนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัย
เพื่อการพัฒนา / ขั้นตอนการขอลงนาม และขอหนังสือนําสงเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก / ขั้นตอนการใชจายเงินอุดหนุน
การวิจัยจากแหลงทุนภายนอก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม (กบ.) ครั้งที่ 21/2556 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับทราบเปนที่
เรียบรอยแลว จึงใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของระบบงานสารบรรณที่เกี่ยวของกับสถาบันวิจัย และพัฒนา ซึ่ง
จะชวยใหอาจารย นักวิจัย ผูบริหารรับทราบขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตองในการดําเนินงานวิจัย และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานมากขึ้น
ทั้งนี้ ผูจัดทําขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ผูอํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีทุกคณะ
ผูอํานวยการสํานัก งานอธิก ารบดี และเจาหนาที่ที่เ กี่ยวของทุก ทานที่ใหคําแนะนํา และปรึก ษา โดยดีตลอดมา
ทายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทุกทานที่ไดใหโอกาสในการปรับปรุง และพัฒนาคูม อื
เลมนี้ขึ้นมา ซึ่งผูจัดทําหวังวาจะเปนประโยชนตอนักวิจัย ผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไมมากก็นอย หากเนื้อหา
มีความผิดพลาดประการใด ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย

จิรันดร บูฮวดใช
พิมลพรรณ แซเหลี่ยว
ผูจัดทํา

สารบัญ
หัวขอ

หนา

1. ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (การดําเนินการลงนามในขอเสนอโครงการวิจัย /
1
หนังสือนําสงเพื่อขอทุนวิจยั ภายนอก)
2. ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติไปราชการ)
3
3. ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัย)
5
4. ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติโครงการยอย)
7
5. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทน
9
6. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินคาวัสดุซอื้ /จาง
11
7. ขั้นตอนการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
13
8. ภาคผนวก
8.1 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหลงนาม / ขอหนังสือนําสงเพื่อขอทุนวิจัยภายนอก
8.2 หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัย
8.3 บันทึกขอความขออนุญาตไปราชการ โดยระบุตองไมกระทบตอการเรียนการสอน (คณบดีที่สงั กัด)
8.4 คําสั่งใหขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ (รองอธิการบดี)
8.5 บันทึกขอความขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัย
8.6 ใบลงเวลาปฏิบัตงิ านของผูชวยนักวิจัย
8.7 แบบสํารวจคาตอบแทน / คาวัสดุซื้อ/จาง
8.8 บันทึกขอความขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก และสงเอกสารทีเ่ กี่ยวของ

ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (การดําเนินการลงนามในขอเสนอโครงการวิจัย / หนังสือนําสงเพือ่ ขอทุนวิจัยภายนอก)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ลงนามหนังสือนําสง / ขอเสนอโครงการวิจัย)

ระยะเวลา
-

เริ่มตน
ผูเสนอขอรับทุน ทําบันทึกขอความ พรอมหนังสือนําสง / ขอเสนอโครงการที่ใหลงนาม
กอน 12 วันทําการนับจากวันหมดเขตสงเอกสาร

ผานคณบดี คณะหรือหนวยงานทีส่ ังกัด

กรณีที่คณบดีไมอนุมัติภายใน 5 วัน

3 วันทําการ

1 วันทําการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร / ประทับตรา
บันทึก / ออกเลขรับในระบบ Excel

1 วันทําการ
แจงนักวิจัยปรับแกไข
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

A

ไมลงนาม

เอกสารประกอบ
1. บันทึกขอความขอความอนุเคราะห
จัดทําหนังสือ หรือลงนามในขอเสนอ
โครงการวิจัย
2. ตนเรื่องแหลงทุนวิจัย
3. โครงการวิจัยที่จะสงขอทุนวิจัย
4. หนังสือนําสง

ผูรบั ผิดชอบ
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา
คณะที่หัวหนา
หนวยวิจัย
ศูนยวิจัยสังกัด
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ลงนามหนังสือนําสง / ขอเสนอโครงการวิจัย)

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

1 วันทําการ 1.จัดทําหนังสือนําสง

A

(กรณีใหมหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือ)

ผูรบั ผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เจาหนาที่สถาบันวิจัยนําสงธุรการมหาวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีลงนาม

5 วันทําการ

ธุรการ
มหาวิทยาลัย

1 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ไมเกิน 5 วัน

อธิการบดีลงนาม หรือรองอธิการบดีที่ไดมอบหมาย
แจงนักวิจัยรับเอกสารและสําเนา
ไวใหเจาหนาที่วิจัย 1 ชุด
1 วันทําการ
แจงคณะทีส่ ังกัด
หมายเหตุ ในกรณีที่ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนนี้ ผูสง จะตองดําเนินการตามขั้นตอนเองทัง้ หมด

ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขออนุมัตไิ ปราชการ)
(หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพือ่ การพัฒนา)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติไปราชการ)

ระยะเวลา

3 วันทําการ 1. บันทึกขอความขออนุญาตไปราชการ

เริ่มตน

โดยระบุตองไมกระทบตอการเรียนการ
สอน หรือถาเปนเวลาสอนใหระบุวันที่จะ
สอนชดเชยดวย
2. สําเนาตารางสอนของอาจารย
3. สําเนาโครงการหรือรายละเอียดไป
ราชการ หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ

หัวหนาหนวยวิจยั / ศูนยวิจัยฯลฯ จัดเตรียมเอกสาร กอน 14 วันทําการที่จะไปราชการ

แจงปรับแกไข/ ไมอนุมัติ
ยกเลิก

กรณีที่คณบดีไมอนุมัติภายใน 5 วัน

คณบดีคณะที่สังกัด
พิจารณา
อนุมัติ

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยฯลฯ
จัดเตรียมเอกสารแบบที่ 1

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยฯลฯ
จัดเตรียมเอกสารแบบที่ 2

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร / ประทับตรา
บันทึก / ออกเลขรับในระบบ Excel
A

เอกสารประกอบ

3 วันทําการ

3 วันทําการ แบบที่ 1

1 วันทําการ

1. บันทึกขอความไปราชการ จํานวน 1
ชุด
2. สําเนาบันทึกขอความอนุญาตไป
ราชการจากคณะที่สังกัด จํานวน 1 ชุด
3. โครงการหรือรายละเอียดไปราชการ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
แบบที่ 2
1. บันทึกขอความขอความอนุเคราะห
จัดทําคําสั่งไปราชการ จํานวน 1 ชุด
2. โครงการหรือรายละเอียดไปราชการ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ

ผูรบั ผิดชอบ
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา
คณะที่หัวหนา
หนวยวิจัย
ศูนยวิจัยสังกัด
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติไปราชการ)
A

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

2 วันทําการ 1.จัดทําคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

7 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
ธุรการ
มหาวิทยาลัย

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

มหาวิทยาลัยไปราชการ (ถามี)

เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงนามบันทึกขอความ

แจงนักวิจัยปรับแกไข
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อนุมัติโดยผูอํานวยสถาบันวิจัยฯ

ไมลงนาม

กรณีที่คณบดีไมอนุมตั ิภายใน 5 วัน

สํานักงานอธิการบดี
ลงนามในคําสั่งไปราชการโดยรองอธิการบดี
แจงหัวหนาหนวยวิจัย /ศูนยวิจัย/ คณะที่สังกัดรับเอกสาร
จํานวน 1 ชุด
เบิกจายโดย สวพ.

ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัย)
(หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพือ่ การพัฒนา)
ขัน้ ตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขอแตงตัง้ ผูชวยนักวิจัย)
เริ่มตน

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

-

1. บันทึกขอความขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัย
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ชุด
4. สําเนาวุฒิบัตร จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) จํานวน 1 ชุด

หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยฯลฯ จัดเตรียมเอกสาร
กอน 15 วันทําการ ของการแตงตั้งผูชวยนักวิจัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร /
ประทับตราบันทึก / ออกเลขรับในระบบ Excel

1 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เจาหนาที่ตรวจสอบงบประมาณและขอเสนอ
โครงการวิจัย และจัดทําคําสัง่ แตงตั้งผูชว ยนักวิจัย
1 วันทําการ
เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามบันทึกขอความ
A

ขัน้ ตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขอแตงตัง้ ผูชวยนักวิจัย)

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

1 วันทําการ
A

แจงปรับแกไข
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไมลงนาม

ลงนาม

สํานักงานอธิการบดี

7 - 10 วันทํา
การ

ธุรการ
มหาวิทยาลัยฯ

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ดําเนินการตามระบบงานสารบรรณของธุรการมหาวิทยาลัยฯ

แจงหัวหนาหนวยวิจัย /ศูนยวิจัย/ คณะที่สังกัดรับเอกสาร
จํานวน 1 ชุด
จบ

ขั้นตอนการการจัดสงเอกสาร (ขออนุมัตโิ ครงการยอย)
(หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพือ่ การพัฒนา)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติโครงการยอย)
เริ่มตน

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

-

1. บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
จํานวน 1 ชุด
2. โครงการยอย จํานวน 1 ชุด

หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัยฯลฯ จัดเตรียมเอกสาร
กอน 15 วันทําการของการจัดโครงการยอย
2 วันทําการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร /
ประทับตราบันทึก / ออกเลขรับในระบบ Excel

2 วันทําการ
แจงปรับแกไข
ผูชวยผูจัดการกองทุน
เพื่อการวิจัย
ลงนาม
A

ไมลงนาม

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร (ขออนุมัติโครงการยอย)
A

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามบันทึกขอความ

แจงปรับแกไข
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไมลงนาม

ลงนาม

แจงหัวหนาหนวยวิจัย /ศูนยวิจัย/ คณะที่สังกัดรับเอกสาร
จํานวน 1 ชุด
จบ
หมายเหตุ การยืมเงินทดรองจายตองสงบันทึกขอความ และเอกสารกอนวันจัดโครงการ 5 วันทําการ

ขั้นตอนการขออนุมตั ิเบิกเงินคาตอบแทน
(หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพือ่ การพัฒนา)
ขั้นตอนการดําเนินงานคาตอบแทน

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

กอนวันที่ 15 1. แบบสํารวจความตองการใชวัสดุ
ของทุกเดือน (คาตอบแทน)

2. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทน
ประจําเดือน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูชวยนักวิจัย
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
5. ใบลงเวลาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
6. สําเนาหนาบัญชีธนาคาร 1 ชุด

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนา
จัดทําแบบสํารวจคาตอบแทนเสนอผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนามแบบสํารวจคาตอบแทน

ไมอนุมัติ

ผูรบั ผิดชอบ
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย ศูนยวิจัย
แหงความเปนเลิศ
/ ศูนยวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

3 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

3 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

7 วันทําการ

หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย ศูนยวิจัย
แหงความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

แกไขเอกสาร

อนุมัติ
เจาหนาที่จัดทําฏีกาในระบบ GFMIS (ขออนุญาตคาตอบแทน)
หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนา
ดําเนินลงนามฏีกา ในสวนผูขออนุมัติ / ผูขอเบิกเงิน
A

ขั้นตอนการดําเนินงานคาตอบแทน
A

ระยะเวลา
3 วันทําการ

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามฏีกา
ถายเอกสารฏีกาเก็บไว 1 ชุด

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

จัดทําใบนําสงในระบบ GFMIS และสงการเงินมหาลัยตอไป

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ขั้นตอนการขออนุมตั ิเบิกเงินคาวัสดุซื้อ / จาง
(หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพือ่ การพัฒนา)
ขั้นตอนการดําเนินงานคาวัสดุซื้อ / จาง

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

กอนวันที่ 15 1. แบบสํารวจความตองการใชวัสดุ
ของทุกเดือน คาวัสดุ / คาใชสอย จํานวน 1 ชุด
2. ใบเสนอราคา จํานวน 1 ชุด

หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนาจัดทําแบบสํารวจคาวัสดุเสนอผูอ ํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

3 วันทําการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนาม และแตงตั้งกรรมการตรวจรับ 3 ทาน

ไมอนุมัติ

แกไขเอกสาร

ผูรบั ผิดชอบ
หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

อนุมัติ
เจาหนาที่จัดทําฏีกาในระบบ GFMIS (ขออนุญาตซื้อ / จาง / ใบสั่งซื้อจาง ถามี) และ
เสนอเจาหนาที่พัสดุ / หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และรศ.โสรัจ กายบริบูรณ ลงนามเอกสาร
หัวหนาหนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ / ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนา
สั่งของกับทางราน / บริษัท / บุคคลธรรมดา
นําใบสงของของรานสงสถาบันวิจัยและพัฒนา
A

3 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

7 วันทําการ 1. ใบสงของ หรือใบเสร็จรับเงิน

หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินงานคาวัสดุซื้อ / จาง
A

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรบั ผิดชอบ

3 วันทําการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

7 วันทําการ

หัวหนาวิจัย /
ศูนยวิจัย
ศูนยวิจัยแหง
ความเปนเลิศ /
ศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบ และจัดทําฏีกา เอกสารตรวจรับ / กง.1 หรืออื่นๆ ในระบบ
GFMIS (ใบสั่งซื้อจางใหรานคาลงนาม)

หัวหนาหนวย / ศูนยวิจัย ตามกรรมการตรวจสอบของวัสดุหรือซื้อจาง
3 ทานลงนามเอกสาร
นําเอกสารสงสถาบันวิจัยและพัฒนา

เสนอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามฏีกา

3 วันทําการ

ถายเอกสารฏีกาเก็บไว 1 ชุด

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

จัดทําใบนําสงในระบบ GFMIS และสงการเงินมหาลัยตอไป

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

หมายเหตุ ขั้นตอนบางรายการอาจปรับเปลี่ยนระยะเวลาไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ขั้นตอนการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ระยะเวลา

หัวหนาโครงการสงเอกสาร มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนาม
มอบเจาหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตามที่ไดรบั มอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา นําใบเสร็จรับเงิน ใหกองนโยบายและแผนออกรหัส
A

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รับเอกสาร

หัวหนาโครงการ นําใบรับฝาก/ใบโอนเงิน ใหงานการเงินและบัญชีออกใบเสร็จ
ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการเบิกจาย
1.บันทึกขอความขอเบิกจายเงิน
2.ใบเสร็จรับเงิน(สําเนา)
3.สัญญาจาง(สําเนา)

ภายใน 1 วัน

หัวหนาโครงการ

ภายใน 1 วัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรับผิดชอบ

A
เอกสารการเบิกเงิน
1.ใบสําคัญรับเงิน
2.หนาบัญชีธนาคารของหนวยงาน
3.สัญญารับทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตัดฎีกาเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- หัวหนาโครงการ รอยละ 90
- โปรแกรมวิชา ที่หัวหนาโครงการสังกัดหรือเทียบเทา รอยละ 2
- คณะ ที่หัวหนาโครงการสังกัดหรือเทียบเทา รอยละ 2
- กองทุนเพื่อการวิจัย รอยละ 2
- มหาวิทยาลัย รอยละ 4

ภายใน 1 วัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายใน 1 วัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจงผลการดําเนินการเบิกจายตอ
หัวหนาโครงการ โปรแกรม และคณะ ทราบ
สงฎีกาใหฝายการเงิน ดําเนินการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก
B

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

ระยะเวลา

เอกสารประกอบ

ผูรับผิดชอบ

B
งานการเงินและบัญชี

โอนเงินเขาบัญชี/ ออกเช็ค ใหทุกภาคสวน ดังนี้
- หัวหนาโครงการ
- โปรแกรมวิชา ที่หัวหนาโครงการสังกัดหรือเทียบเทา
- คณะที่หัวหนาโครงการสังกัดหรือเทียบเทา

เมื่ อ ดํ า เนิ น การงานวิ จั ยเสร็ จ สิ้ น แล ว ให หั ว หน า โครงการจั ด ทํ า รายงาน
การรับ- จายเงินของโครงการสงที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยใหเก็บหลักฐาน
การเบิก จา ยไว หากเกิ ดป ญ หาใด ใหอ ยูใ นความรับ ผิด ชอบของหั วหน า
โครงการ

ภายใน 30 วัน

1. จัดทํารายงานการรับ- จายเงินของ
โครงการ

หัวหนาโครงการ

ภาคผนวก

บันทึกขอความ
สวนราชการ .......................................................................................
ที่
วันที่ .............................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหลงนามในขอเสนอโครงการวิจัย............................................ / และ (จัดทําหนังสือ
/ ลงนามในหนังสือ) เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก..........................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา / อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑. เรื่องเดิม
ตามประกาศเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย .............................................................................................
.............................................................................. ลงวันที่ ............................................. ดังเอกสารแนบ ๑ นัน้
๒. ขอเท็จจริง
ทั้งนี้การจัดสงโครงการวิจัยดังกลาว ขาพเจามีความจําเปนตองจัดทําเอกสารดังตอไปนี้
บันทึกขอความนําสง
ขอเสนอโครงการวิจัย
จํานวน............ชุด
ไฟลรายงานวิจัย Word และ pdf สําเนาลง CD
จํานวน............แผน
หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัย (ถามี)
จํานวน............ชุด
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ ขาพเจา ................................................................. ขอความอนุเคราะหดังตอไปนี้
๓.๑ ขอความอนุเคราะหลงนามในขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ................................................
.................................................................................................................................. ดังเอกสารแนบ
๓.๒ ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัย (จัดทําหนังสือ/ลงนามในหนังสือ) เรื่อง......................
.................................................................................................................................. ดังเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
(..................................................)
.....................................................................

ที่ ศธ ๐๕๕๔.๑๐/

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ. เมือง จ. นครปฐม ๗๓๐๐๐
............................... ๒๕……..

เรื่อง ขอสงขอเสนอขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัย……..
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
เรียน ……………………………………………………………………….
สิ่งทีส่ งมาดวย ๑. ขอเสนอโครงการวิจัย
๒. แผนซีดี

จํานวน ............. ชุด
จํานวน ............. ชุด

ดวยอาจารย………………………………………………….. อาจารยสังกัดคณะ.................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงคขอสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยโครงการวิจัย.............................................................................................................. โดยเปนชุด
โครงการที่ประกอบดวย แผนโครงการวิจัย วิจัย เรื่อง “......................................................................
......................................................” และโครงการยอยจํานวน ........... โครงการ ไดแก โครงการวิจัยที่
๑)................................................................................................... ............. โครงการวิจั ย ที่
๒).................................................................................. จํานวน .......... ชุด พรอมไฟลขอมูล word และ pdf
ลงแผนซีดีจํานวน .................... แผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๕๓
โทรสาร. ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๕๓
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส research.npru@gmail.com
.................... /ราง/พิมพ/ทาน/ตรวจ

บันทึกขอความ
สวนราชการ (คณะที่สงั กัด)......................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
วันที่ ..................................................................
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ โดยระบุตองไมกระทบตอการเรียนการสอน
เรียน คณบดี ....................................................................... (คณะที่นักวิจัยสังกัด)
สิ่งที่สงมาดวย
๑. ตารางสอนประจําภาคการศึกษาที.่ ......../๒๕...........
๒. โครงการหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................
ตําแหนง (อาจารย/อาจารยพเิ ศษ) สังกัดโปรแกรมวิชา.......................................................................................
ในภาคการศึกษาที.่ ............../๒๕.................มหาวิทยาลัยกําหนดใหรบั ผิดชอบสอนรายวิชาตาง ๆ แตเนื่องดวย
ขาพเจามีความจําเปน ตองไปปฏิบัตริ าชการตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
ดัง นั้น เพื่อใหก ารจัดการเรียนการสอนครบตามเนื้อหารายวิชาที่รับผิดชอบ จึง ขออนุญ าต
ดําเนินการสอนชดเชยใหแกนักศึกษาในความรับผิดชอบของขาพเจา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. รหัสวิชา…................................ชื่อวิชา........................................................................................
นักศึกษาหมูเรียน...........ในวัน.................ที่........เดือน............................. พ.ศ.๒๕........... ตั้งแตคาบที.่ ............ถึง
คาบที่........... ณ หอง...............................
ขออนุญาตสอนชดเชยในวัน............ที.่ ........เดือน...................พ.ศ.๒๕.........ตั้งแตคาบที.่ ........ถึง
คาบที่........... ณ หอง...............................
๒. รหัสวิชา…................................ชื่อวิชา........................................................................................
นักศึกษาหมูเรียน...........ในวัน.................ที่........เดือน............................. พ.ศ.๒๕........... ตั้งแตคาบที.่ ............ถึง
คาบที่........... ณ หอง...............................
ขออนุญาตสอนชดเชยในวัน............ที.่ ........เดือน...................พ.ศ.๒๕.........ตั้งแตคาบที.่ ........ถึง
คาบที่........... ณ หอง...............................
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาอนุ ญ าต พร อ มกั น นี้ ข า พเจ า ขอยื น ยั น ว า ได อ า นประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุญาตสอนชดเชยนักศึกษา อยางเขาใจและรับทราบเงื่อนไขตางๆ
ตามประกาศเปนอยางดีแลว
ลงนามอาจารยผูสอน...........................................................................
(.........................................................................)

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่
/๒๕๕๖
เรื่อง ใหขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
…………………………………………..
ตามประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่ ……………………………………… ๒๕๕๖
เรื่อง.............................................................................................. ไดจัดสรรงบประมาณใหโครงการวิจัยเรื่อง
......................................................................... โดยมี..................................................เปนหัวหนาโครงการวิจยั
เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงใหขาราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไปทําการวิจัยภายในประเทศ ณ ................................ และสถานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
วิจัย ตั้งแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ ........................................... เฉพาะในเวลาที่ไมมีการเรียน
การสอนนักศึกษา และไมมีกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. ................................................................................
๒. ................................................................................
ทั้งนี้ ใหผูไปราชการเบิกจายจากงบประมาณ.................................................................
.................................................................................................................................
สั่ง

ณ

วันที่ ........ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๖

(รองศาสตราจารยโสรัจ กายบริบรู ณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จิรันดร/ราง/พิมพ/ทาน/ตรวจ

บันทึกขอความ
สวนราชการ หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย / คณะ / โปรแกรมวิชา .....................................................................
ที่
วันที่
.................................... พ.ศ. .....................
เรื่อง ขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัยปฏิบัติงานใน /หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย /โครงการวิจัย ...................................
................................................................................................................................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑. เรื่องเดิม
ดวยขาพเจา........................................................................ไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง
........................................................................... ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงวันที่
.............................................. และเอกสารที่เกี่ยวของดังเอกสารแนบ ๑ นั้น
๒. ขอเท็จจริง
ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกลาว มีความจําเปนตองจางผูชวยนักวิจัย เพื่อชวยดําเนินการโครงการ................
................................................................................................ จํานวน ........... คน โดยแนบหลักฐานดังตอไปนี้
บันทึกขอความขอแตงตั้งผูชวยนักวิจัย
จํานวน............ชุด
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน............ชุด
สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน............ชุด
สําเนาวุฒิบัตร
จํานวน............ชุด
สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน............ชุด
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการโครงการวิจัยดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ความอนุเคราะหมหาวิทยาลัย แตงตั้งผูชวยนักวิจัยดังรายนามตอไปนี้
๑. ..................................วุฒิ .....................ตั้งแตวันที่ .................... จนถึงวันที่ ................................
ในอัตราคาจางเดือนละ .................. บาทตอเดือน
๒. ..................................วุฒิ .....................ตั้งแตวันที่ .................... จนถึงวันที่ ................................
๓. ในอัตราคาจางเดือนละ .................. บาทตอเดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห จักเปนพระคุณยิ่ง
( ............................................... )
.......................................................................

ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
(นาย / นางสาว) .......................................................... ตําแหนง ................................................
ประจําเดือน ....................................................... พ.ศ. .............
ของ (หนวยวิจัย / ศูนยวิจัย /โครงการวิจัย) .......................................................................................................
วัน เดือน ป

ชื่อ - นามสกุล

ลายเซ็น

เวลามา

ลายเซ็น เวลากลับ

หมายเหตุ

.................................................... ผูควบคุม
( ................................................... )

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
แบบสํารวจความต้องการใช้พสั ดุ
รหัสกิจกรรม

หมวด

ข้าพเจ้า

ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทน

หน่วยงาน

มีความต้องการใช้พสั ดุเพือใช้

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
รายการ

ลําดับที

ค่าใช้สอย

ชนิ ด / ขนาด / ลักษณะ / ปริ มาณงานทีต้องการซือ / จ้าง

ราคากลาง
หรื อราคา
ซือหลังสุ ด
หน่วยละ

ขอดําเนิ นการครังนี
จํานวนหน่วย

หน่วยละ

รวมเงิ น

1

ภาษีมลู ค่าเพิ ม(VAT 7%)
รวมเงิ น
ผูส้ ํารวจความต้องการ...................................................................................
............./.............../...............
กรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
1) ........................................................................................ประธานกรรมการ
2) ........................................................................................กรรมการ
3) ........................................................................................กรรมการ
...........................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
............./.............../...............

เจ้าหน้าทีพัสดุ..............................................................................
............./.............../...............
( ) อนุ มตั ิ

( ) ไม ่อนุ ม ัติ

(..............................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................
............./.............../...............

บันทึกขอความ
สวนราชการ ………………………………………………………………………………………………………….…………………………
ที่
วันที่ ……..…………….. พ.ศ. ๒๕.......
เรื่อง ขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก และสงเอกสารที่เกี่ยวของ
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑. เรื่องเดิม
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนการใชจายเงินอุดหนุน
การวิจัยจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ นั้น
๒. ขอเท็จจริง
ทั้งนี้ ขาพเจาไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณทุนภายนอกภายใตเรื่อง …………………………………………
…………………………………..……………………………..……………………………….………………… เป น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
……………………………………………….………….. บาท (……………………………………………………….) จากหน ว ยงาน
………………………………………………..ระยะเวลาดําเนินการ….…… (ป ) ตั้งแตวันที่ ……………………………………….ถึง
วันที่ ……………………………………………………………
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ในการนี้ ขาพเจาขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก งวดที่ ………... โดยมีเอกสารแนบดังนี้
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกจํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินทุนภายนอกที่โอนเขามหาวิทยาลัยฯ จํานวน ๑ ฉบับ
อื่นๆ ………………………………………………………………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
(.....................................)
…………………………………………..

