
ลําดับ ปฎิทินการดําเนินการ รายละเอียด กําหนดการ

๑ ประชาสัมพันธก์ารขอรับทุน
อุดหนุนการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธโ์ครงการวิจัย
ทุนวิจัยเพื�อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจํา
ป�งบประมาณ ๒๕๖๖

๑ - ๑๕ มิ.ย. ๖๕

๒ เป�ดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย

๑. ยื�นข้อเสนอโครงการ โดยจัดทําบันทึกข้อความ
ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านคณบดี/หัวหน้า
หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมปริ�นท์เอกสารบันทึก
ข้อความ และแนบเอกสารมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี�
     ๑.๑ ข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน ๒ ฉบับ
     ๑.๒ หนังสือแสดงความต้องการนําไปใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยในการพัฒนามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต

๑๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕

๓ การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา นําข้อเสนอโครงการเข้า
คณะกรรมการบริหารวิจัยเพื�อพิจารณา

๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๕

  สถาบันวิจัยและพัฒนา นําข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื�อประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๖ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๖๕

๔ การดําเนินงาน ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
๒. นักวิจัยส่งเอกสารชี�แจงการปรับแก้ และนําข้อ
เสนอโครงการวิจัยที�ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงเพื�อประกอบการจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

๑๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๕

๕ การจัดทําสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่ง Template สัญญาให้
อาจารย์/นักวิจัยทาง e-mail ส่วนบุคคล
๒. สถาบันวิจัยฯ แจ้งอาจารย์/นักวิจัยจัดทําสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี�
   ๒.๑   หลกัฐานการยื�นเอกสารผา่นระบบ R-system Plus
   ๒.๒ ข้อเสนอโครงการวิจัย จํานวน ๑ ชุด
   ๒.๓ ร่างสัญญารับทุนวิจัย และเอกสารเเนบ
หมายเลข ๑-๓ โดยลงนามจริง จํานวน ๓ ชุด
   ๒.๔ เมื�อเสนอลงนามสัญญารับทุนวิจัยเรียบร้อย
แล้ว สถาบันวิจัยฯ จัดทําบันทึกนําส่งสัญญารับทุน
วิจัยให้อาจารย์/นักวิจัย ๑ ฉบับ หน่วยงานต้นสังกัด
๑ ฉบับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้ ๑ ฉบับ

๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

แผนปฏิทินการดําเนินโครงการวิจัยทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๖



ลําดับ ปฎิทินการดําเนินการ รายละเอียด กําหนดการ

๖ การเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งวดที� ๑

อาจารย์/นักวิจัยจัดทําหนังสือขอเบิกเงินทุน
อุดหนุนการวิจัย งวดที� ๑ โดยบันทึกข้อความ เรียน
อธกิารบดี พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย 
๑. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อม
    เอกสารแนบ ๑-๒ และลงนามทุกหน้า
๒. ใบสําคัญรับเงิน
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. ๐๒)
๕. ใบปะหน้านําส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน 
   การวิจัย

๑ - ๑๕ ต.ค. ๖๕

๗ การติดตามความก้าวหน้า 
ครั�งที� ๑ (รอบ ๖ เดือน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความ
การติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการเบิกจ่าย
โดยแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดําเนินการส่งร่าง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมการเบิกจ่าย
งวดที� ๒

๑ - ๑๔ มี.ค. ๖๖

๘ การติดตามความก้าวหน้า 
ครั�งที� ๒ (รอบ ๙ เดือน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความ
การติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการเบิกจ่าย
โดยแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดําเนินการส่งร่าง
รายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมการเบิกจ่าย
งวดที� ๒

๑ - ๑๔ มิ.ย. ๖๖

๙ การเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งวดที� ๒

อาจารย์/นักวิจัยจัดทําข้อความขอเบิกเงินทุน
อุดหนุนการวิจัย งวดที� ๒ โดยบันทึกข้อความ เรียน
อธกิารบดี พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย ดังนี�
๑. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๒ เล่ม
๒. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อม
    เอกสารแนบ ๑-๒ และลงนามทุกหน้า
๓. ใบสําคัญรับเงิน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. ๐๒)
๖. ใบปะหน้านําส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน 
   การวิจัย

๑ - ๑๔ ก.ค. ๖๖

๑๐ ดําเนินการส่ง (ร่าง) รายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
(ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมิน
๒. อาจารย์/นักวิจัย ปรับแก้ไข ตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕ - ๒๙ ก.ค. ๖๖



ลําดับ ปฎิทินการดําเนินการ รายละเอียด กําหนดการ

๑๑ การดําเนินการจัดเตรียม
เอกสารก่อน
การเบิกจ่ายงวดที� ๓

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําบันทึกข้อความ
แจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดําเนินการส่งร่างรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที� ๑-๕) จํานวน ๑ เล่ม
พร้อมแบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
การปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผลการตรวจ Turnitin และผลการตรวจสอบ
อักขราวิสุทธิ�มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที�สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดําเนินการตรวจรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์
๔. เจ้าหน้าที�สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการ
ตรวจรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย พร้อม
จัดทําบันทึกข้อความ นําส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์พร้อมแจ้งให้ดําเนินการเบิกจ่ายงวดที� ๓
ต่อไป

๓๐ ก.ค.- ๒๐ ส.ค. ๖๖

๑๒ การเบิกจ่ายเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งวดที� ๓

อาจารย์/นักวิจัยจัดทําบันทึกข้อความขอเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที� ๓ โดยบันทึกข้อความ
เรียนอธกิารบดี พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย ดังนี�
๑. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๑ เล่ม 
๒. สําเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อม
เอกสารแนบ ๒ และลงนามทุกหน้า
๓. ใบสําคัญรับเงิน
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (แบบ กค. ๐๒)
๖. หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์
๗. หลักฐานการปริ�นเอกสารแสดงการนําส่งไฟล์
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ R-System
Plus
๘. ใบปะหน้านําส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย

๒๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๖๖


