
ขั้นตอนการขอรับทุนโครงการวิจัยและกลุ่มวิจัยงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 

   
 
 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และบริการ
วิชาการ 

 

 1. คณะวิทยาศาสตร์
ประชาสมัพันธ์ทุนให้กับ
บุคลากรและนสิิตคณะฯ 
2. จัดท าปฏิทินการด าเนิน
โครงการวิจัย หรือกลุม่วิจัยฯ 

1. บันทึกข้อความ
ประชาสมัพันธ์เปิดรบัข้อเสนอ
โครงการวิจัย หรือ กลุ่มวจิัยฯ 
2. ปฏิทินการด าเนิน
โครงการวิจัย  หรือ กลุ่มวิจยัฯ 

1 วัน 

บุคลากรและ
นิสิตคณะ

วิทยาศาสตร ์

 1.ผู้ขอรับทุนจัดส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย และ  
แบบ ผด.- 1 
 

1.ข้อเสนอโครงการวจิัย หรือ
กลุ่มวิจัยฯ จ านวน 2 ชุด และ 
แบบ ผด.- 1 จ านวน 2 ชุด 
 

1 เดือน 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และบริการ
วิชาการ 

 1. รวบรวมข้อเสนอโครงการ 
วิจัย หรือกลุ่มวจิัยฯ 
2. จัดประชุมเพื่อคดัเลือก 
ผู้ประเมิน 
3. ติดต่อผู้ประเมินและให ้
ข้อเสนอแนะ 
4. ส่งข้อเสนอแนะใหผู้้ขอรับทุน 
ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย 
หรือกลุ่มวิจยัฯ  

1. บันทึกข้อความขอเชิญ
ประชุม 
2. ตารางสรุปผู้ประเมิน 
3. ข้อเสนอโครงการวิจยั หรือ
กลุ่มวิจัยฯ 

2-3 สัปดาห์ 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และบริการ
วิชาการ 

 1.คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการ พิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือกลุ่ม
วิจัยฯ เบื้องต้นพร้อมจดัสรร
งบประมาณ 
 
 

1.ข้อเสนอโครงการวจิัย หรือ
กลุ่มวิจัย 
2.ตารางสรุปข้อเสนอ
โครงการวิจัย หรือ กลุ่มวจิัยฯ 

1 สัปดาห ์

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และบริการ
วิชาการ 

 1. แจง้ผลการพิจารณาการ 
จัดสรรงบประมาณใหก้ับผู ้
ขอรับทุนวิจัย และกลุ่มวิจัยฯ 
2. แจ้งเรื่องการด าเนินโครงการ 
วิจัย และกลุ่มวิจัยฯ และเบิก
เงินอุดหนุนโครงการวิจัย และ
กลุ่มวิจัยฯ 

1. แบบแจ้งผลการพิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณ 
2. บันทึกข้อความแจ้งเรื่องการ 
ด าเนินโครงการวิจัย และกลุ่ม
วิจัย และเบิกเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย และกลุ่มวิจัยฯ 
 

1-2 วัน 

  
 
 
 

   

 

บุคลากรและนสิิตคณะ
วิทยาศาสตร์ที่สนใจ 

บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกท่าน 

จุดเริม่ต้น 

นักวิชาการศึกษา 

จุดเสร็จสิ้น 

นักวิชาการศึกษา  

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 

 



  ขั้นตอนด ำเนินกำรขอรับและเบิกเงนิรำงวัลค่ำตีพมิพ์ผลงำนวิชำกำรระดับนำนำชำติ  

มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

1. นักวิจัยกรอกข้อมูลขอเบิก
เงินรางวัลฯ โดยผา่น
ระบบบรหิารจดัการ
งานวิจัย (UPRM)  

1-2 
ช่ัวโมง 

นักวิจัย 
 

กรอกข้อมูลการขอรับและเบิก
เงินรางวัลฯได้ที่เว็บไซต์ 
http://wwmms.up.ac.th/ 
research/reward 

2. ปริ้นท์เอกสารบันทึก
ข้อความขออนุมัติรับและ
เบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์
ผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ  

1-2 
ช่ัวโมง 

นักวิจัย บันทึกข้อความขออนุมัติรับ 
และเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ     

3. ปริ้นท์หลักฐานแนบ
ประกอบการขออนุมตัิ
ขอรับและเบิกเงินรางวัล
ค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

1-2 
ช่ัวโมง 

นักวิจัย 1. ส าเนาผลงานท่ีขอเบิกเงินฯ 
2. ส าเนาหลักฐานที่ระบุ วัน/ 

เดือน/ปที่เผยแพร Online 
3. ส าเนาหนาสารบญั 
4. ส าเนาหลักฐานที่มีช่ือวารสาร         
   ปรากฏในฐานข้อมูลTCI          

(กลุมที่ 1/กลมุที่ 2) หรือ ACI          
5. ส าเนาหลักฐานที่มีรายชื่อ 

วารสารปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติฯ     

6. ส าเนาหลักฐานควอไทล       
(Q1 หรือ Q2/Q3 หรือ Q4) 

7. หลักฐานการจายเงิน 
(แปลงคาเงินเปนสกุลเงิน 
ไทย(บาท) ณ วันท่ีช าระเงิน) 

8. หลักฐานใบแจงหนี(้invoice) 
9. ใบส าคัญรับเงิน 
10. ส าเนาบัตรประชาชน 

(จ านวน 1 ชุด) 
4. ตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหตุ ถ้าเอกสารไม่ครบส่ง
เอกสารกลับไปยังนักวิจยั 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีผู้
ประสานงาน
คณะฯ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติรับ    
และเบิกเงินรางวัลฯ 

2. หลักฐานประกอบการขอรับ
และเบิกเงินรางวัลฯ 

5. เสนอคณบดี/รักษาการ
รองคณบดีให้ความ
เห็นชอบ/ลงนาม 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีผู้
ประสานงาน
คณะฯ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติรับ
และเบิกเงินรางวัลฯ 

2. หลักฐานประกอบการขอรับ
และเบิกเงินรางวัลฯ 

6. ส่งเอกสารบันทึกข้อความ 
   ขออนุมัติรับและเบิกเงิน 
   รางวัลฯ ไปยังกองบริหาร 
   งานวิจัย 
หมายเหตุ กองบริหารงานวิจยั 
ตรวจสอบเอกสาร พร้อมรอง
อธิการบดีลงนามอนุมัติและส่ง
กองคลังเพื่อจัดท าใบเบิกเงินลง
ในระบบ ERP ใชเ้วลาประมาณ  
7-15 วัน จึงจะได้รับเงิน 

1-2 วัน เจ้าหน้าท่ีผู้
ประสานงาน
คณะฯ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติรับ    
และเบิกเงินรางวัลฯ 

2. หลักฐานประกอบการขอรับ
และเบิกเงินรางวัลฯ 

   

7. เสร็จสิ้นกระบวนการด าเนินการภายในคณะฯ 
 

เริ่มกระบวนการ 

1.นักวิจัยกรอกข้อมูลขอเบิกเงินรางวัลฯ โดย
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (UPRM) 

2.ปริ้นท์เอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติรับ
และเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

3.ปริ้นท์หลักฐานแนบประกอบการขออนุมัติ
ขอรับและเบิกเงินรางวัลค่าตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ 

4.เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานคณะฯ ตรวจสอบ
เอกสาร 

6.ส่งเอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติรับและ
เบิกเงินรางวัลฯ ไปยังกองบริหารงานวิจัย 

 7.สิ้นสุดกระบวนการ 

เอกสารครบถ้วน  เอกสารไม่ครบถ้วน 
/เอกสารได้แก้ไข  

5.เสนอคณบดี/รักษาการรองคณบดีให้ความ
เห็นชอบ/ลงนาม 


