
กรณีผูว้ิจัยขอยุติ
การขอรับทุน 

กระบวนการพิจารณาการวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

  

 ขั้นตอนการพิจารณา ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 

 1. นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
2. หน่วนงานต้นสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามประกาศฯ 
3. สวพ. ตรวจสอบเบื้องต้น
ตามประกาศฯ 
4. เสนอช่ือ ทาบทาม และ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง คกก.ฉก.  

1. ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
(ฝ่ายประสานงานการ
วิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา)  
2. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. การเปดิรับขอ้เสนอ
โครงการวจิัย 
2. ประกาศหลักเกณฑ์
ขอรับทุนและวิธีการ
ด าเนนิการวิจยั 
3. แบบฟอร์มแนวทาง
การประเมนิข้อเสนอฯ  
4. เอกสารประกอบการ
น าค่าตอบแทนเข้า
บัญชีธนาคาร 
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5. คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
(คกก.ฉก.) พิจารณาข้อเสนอ
โดย 
    5.1 ประชุม คกก.ฉก. และ
เชิญนักวิจัย เข้ารับฟัง/ตอบ
ค าถาม/ช้ีแจง หรือ 
    5.2 บางกรณีพิจารณาโดย
การเวียน  
6. เวียน คกก.ฉก. พิจารณา
รายงานการประชุม  
7. แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัยปรับแกไ้ขข้อเสนอ 
8. เวียน คกก.ฉก. ให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอฉบับปรับ
แก้ไขและอนมุัติวงเงินงบ
วิจัย (สิ้นสุดขั้นตอนการ
พิจารณาข้อเสนอฯ) 
9. สถาบันวิจัยฯ จัดท าเรื่อง
เบิกค่าตอบแทน คกก.ฉก. ส่ง
กองคลัง 
10. กองคลังโอนค่าตอบแทน
เข้าบัญชีผู้ทรงคณุวุฒิ 
11. สถาบันวิจัยฯ จัดท า
บันทึกขอบคุณและแจ้งการ
โอนเงิน  

     4.1 แบบฟอรม์การ
โอนเงิน 
    4.2 ส าเนาหน้า
บัญชี 
    4.3 ส าเนาบตัร 
ปชช. พร้อมลายเซน็
รับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ระเบียบฯ และ
ประกาศฯ ที่เกีย่วข้อง 
6. ผลการวเิคราะห์
งบประมาณวิจยั 

แจ้งผู้วิจัยทราบผลการพิจารณา
ข้อเสนอฯ 

เสนอรองอธิการบดีฯ 
รับทราบและอนุมัติ

ค่าตอบแทน คกก.ฉก. 

 

ปรับแก้ไข 

 

เสนอรองอธิการบดีฯ ลง
นามสัญญารับทุนและอนุมัติ

ค่าตอบแทน คกก.ฉก. 

คกก.ฉก.พิจารณา
ข้อเสนอ 

หลักฐาน 
ครบ 

สถาบันวิจัยฯ เบิก 
1) ค่าตอบแทน คกก.ฉก  
2) เบิกเงินวิจัยงวดแรก 

 

กองคลังน าเงินเข้าบัญชี และ
แจ้งผ่าน SMS “Finance 

STOU” 

 

ผู้วิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยฯ 

สวพ. ตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น
ตามประกาศฯ 

ปรับแก้ไข 

 

ไม่ผ่าน 
ส่งคืน 

 

แต่งตั้น คกก.ฉก. 

ผ่าน 



 

  

รา
ยง

าน
คว

าม
ก้า

วห
น้า

 
ขั้นตอนการพิจารณา ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. ผู้วิจัยรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 
พร้อมหลักฐานรายงานการ
วิจัย 5 บท 
2. ผู้รับผดิชอบตรวจสอบ
หลักฐานประกอบการ
รายงานตามสัญญา  
2.1 หากไม่ตรงตามที่ระบ ุ
ในสัญญา ส่งกลับใหผู้้วิจัย
ปรับแก้ไข 
2.2 กรณีที่หลักฐานไม่
ครบตามแผนการส่งมอบ
ช้ินงาน เสนอรอง
อธิการบดีฯ เพื่อรับทราบ 
2.3 กรณีที่หลักฐานครบ
ตามแผนการส่งมอบ
ช้ินงาน เสนอรอง
อธิการบดีฯ เพื่อรับรอง
การรายงานความก้าวหน้า
และอนุมัตเิงินงวดที่ 3  
3. แจ้งผู้วิจัย 

 
 
1. ผู้วิจัย 
2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบแหล่งทุน 
ได้แก่ ทุนวิจัยวิชาการ 
(ฝ่ายประสานงานการ
วิจัย) , ทุนวิจัย
การศึกษาทางไกล 
(ศูนย์วิจัยการศึกษา
ทางไกล) 
3. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
1. แบบฟอร์ม สวพ.
02 
2. แบบฟอร์ม สวพ.
04 
3. หลักฐานตามที่
ระบุในแผนการส่ง
มอบช้ินงานท่ีปรากฏ
ในข้อเสนอฯ ฉบับท า
สัญญารับทุน 

เบิกเงินและแจ้งผู้วิจัย 

 

ตรวจสอบหลักฐานประกอบ 
การรายงานตามสัญญา 

เสนอรองอธิการบดีฯ 
รับทราบ 

 

ปรับแก้ไข 
 

เสนอรองอธิการบดีฯ รับรอง
และอนุมัตเิงินงวด 

รายงานความก้าวหน้า/ 
ส่ง (ร่าง) รายงานการวิจัย 5 บท 

หลักฐาน 
ไม่ครบ 

หลักฐาน 
ครบ 

ขั้นตอนการพิจารณา
รายงานการวิจัย 

ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยวาจา และ power point รอบ 6 เดือน 
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4. 
ขั้นตอนการพิจารณา ค าอธิบาย ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ (คกก.ฉก.) 
พิจารณารายงานการวิจัย 
2. ผู้วิจัยปรับแกไ้ขรายงาน
การวิจัยเวียน / นัดประชุม
คณะกรรมการเฉพาะ
พิจารณารายงานการวิจัย
ฉบับปรับแก้ไข  
2.1 หากการปรับแก้ไขไม่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ 
คกก.ฉก. ส่งกลับให้ผู้วิจยั
ปรับแก้ไข และเมื่อผู้วิจัย
ปรับแก้ไขรายงานการวิจัย
กลับมา อาจจะเวียน / นัด
ประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะพิจารณารายงานการ
วิจัยฉบับปรับแก้ไขอีกครั้ง 
3. เสนอคณะกรรมการวิจยั 
(คกก.วิจัย) รับทราบ 
4. เบิกเงินค่าตอบแทนผู้วิจัย 
ร้อยละ 10 ของทุนวิจัย  

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์/ฝ่าย 
ที่รับผิดชอบแหล่งทุน 
ได้แก่ ทุนวิจัยวิชาการ 
(ฝ่ายประสานงานการ
วิจัย) , ทุนวิจัย
การศึกษาทางไกล 
(ศูนย์วิจัยการศึกษา
ทางไกล) 
2. ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบรูณ ์
2. รายงานการ
ประชุม คกก.ฉก. 

ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณารายงานการวิจัย 

 

ผู้วิจัย 
ปรับแก้ไข 

 

เวียน / นัดประชุม คกก.ฉก. 
พิจารณารายงานการวิจัย 

ฉบับปรับแก้ไข 
 

คกก.ฉก. เห็นชอบ 
ในการปรับแก้ไข 

 

เสนอ คกก.วิจัย
รับทราบและให้

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

เสนอรองอธิการบดีฯ
อนุมัติเบิกค่าตอบแทน 

คกก.ฉก. 

ผู้วิจัยส่งรายงาน 
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

เบิกเงิน 

 


