
 
 

 

ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายวิจัย ปีงบประมาณ 2562 
ล าดับ วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ / ชุดเอกสารที่เกี่ยวข้อง** 

1.        ต.ค. 61      ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย งบรายได้ฯ ปีงบประมาณ 62 
2. ศ. 30 พ.ย. 61 

 
ก ำหนดกำรส่งเอกสำรเซนต์สัญญำรับทนุ คร้ังที่ 1 
 

1.1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวด 1 (50%) 
1.2 แบบ วจ.1 
1.3 แบบ ว-1ด. 
1.4 สัญญำรับทุน 2 ชุด 
1.5 แผนกำรใช้จ่ำย 2 ชุด 
1.6 แบบ IRD 08 

ศ. 7 ธ.ค. 61 
 

วันสุดท้ายของกำรส่งเอกสำรเซนต์สัญญำรับทนุ คร้ังที่ 2 

4. ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 กระบวนกำรแก้ไขเอกสำรและรออนุมัติเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 1  
5. ตำมกรอบเวลำ • นักวิจัยเร่ิมด ำเนินกำรวิจัยตำมแผนกำรวิจัยอย่ำงเคร่งครัด 

• เมื่อได้รับกำรอนุมัติสัญญำ แผนกำรใช้งบประมำณ และวจ.1 
แล้ว นักวิจัยสำมำรถเบิกจ่ำยเงนิงวดตำ่งๆ ตำมแผนกำรใช้จ่ำย
ได้ทันท ี

2.1 บันทึกขออนุมัติเงินงวดที่ 2 (40%) 
2.2 เอกสำรกำรใช้จ่ำยเงิน (จัดซื้อจัดจ้ำง) 
2.3 ใบเสร็จค่ำสำธำรณูปโภค (ฉบับจริง) 
2.4 ส ำเนำบันทึกขออนุมัติ วจ.1 

6. ศ. 5 เม.ย. 62 วันสุดทำ้ยของกำรส่งรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  
(ครั้งที่ 1) 

3.1 บันทึกขอส่งรำยงำนควำมกำ้วหน้ำ 
3.2 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  
     (แบบ ต-1ช/ด) 
3.3 เอกสำรอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. พ. 31 ก.ค. 62* 
 

วันสุดทำ้ยของการเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดสุดท้าย 
ประมาณการตามมติระเบียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 62 

4.1 บันทึกขออนุมัตเิบิกงวดสดุท้ำย (10%) 
4.2 เอกสำรกำรใช้จ่ำยเงิน (จัดซื้อจัดจ้ำง) 
4.3 ส ำเนำบันทึกขออนุมัติ วจ.1 

8. จ. 30 ก.ย. 62 
 
 
 
 
 
 

วันสุดทำ้ยของกำรขอส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และปิด
โครงการวิจัย 62 (ครั้งที่ 1) 

5.1 บันทึกขอปิดโครงกำรวิจัย 62 
5.2 รำยงำนฉบับสมบรูณ์ 2 เลม่ 
5.3 CD ไฟล์ (Word และ Pdf) 2 แผ่น 
5.4 สรุปรำยงำนกำรใช้เงิน (แบบ วจ.2) 
5.5 ใบส ำคัญรับเงินค่ำตอบแทนนักวิจัย 
5.6 แบบสรุปผลงำนวิจัย IRD 07 

กรณีต้องการขยายเวลาด าเนินการวิจัย 
วันสุดทำ้ยของกำรขอขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 
(ขยำยเวลำเพิ่มอีก 6 เดือน จำก 1 ต.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63) 

6.1 บันทึกขอส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
     และขอขยำยเวลำด ำเนินโครงกำรฯ 
     ครั้งท่ี 1  
6.2 พร้อมด้วยเอกสำร 3.2 และ 3.3  

กรณีเมื่อขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย คร้ังท่ี 1 (1 ต.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63) 
9 ศ. 10 เม.ย. 63* วันสุดทำ้ยของกำรขอส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และปิด

โครงการวิจัย 62 (ครั้งที่ 2) 
รำยกำรเอกสำร ล ำดับที่ 5.1-5.6 

กรณีต้องการขยายเวลาด าเนินการวิจัย 
วันสุดทำ้ยของกำรขอขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 
(ขยำยเวลำเพิ่มอีก 6 เดือน จำก 1 เม.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63) 

7.1 บันทึกขอส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
     และขอขยำยเวลำด ำเนินโครงกำรฯ 
     ครั้งท่ี 1  
7.2 พร้อมด้วยเอกสำร 3.2 และ 3.3 

กรณีเมื่อขอขยายเวลาด าเนินการวิจัย คร้ังท่ี 2 (1 เม.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63) คร้ังสุดท้าย 
10. ศ. 31 ก.ค. 63* วันสุดทำ้ยของการเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดสุดท้าย  

(รายการเอกสาร ล าดบัที่ 4.1-4.3) 
- ผู้วิจัยจะต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้ว
เสร็จในกรอบเวลำนี ้หำกยังคงค้ำงงบวิจัย 
จะไมส่ำมำรถเบิกจำ่ยได้อีก และตอ้งคืน
เงินวิจัยที่เหลือ 
- ผู้วิจัยไมส่ำมำรถขอขยำยเวลำ
ด ำเนินกำรวิจยัได้อีกและต้องส่งเอกสำร
ปิดโครงกำรตำมก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

11. พ. 30 ก.ย. 63 วันสุดทำ้ยของกำรขอส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และปิด
โครงการวิจัย 62 (ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ำย) 

 
(รายการเอกสาร ล าดบัที่ 5.1-5.6) 

* หมายเหตุ วันและเวลำดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกิจกรรมของคณะและมหำวิทยำลัยในอนำคต ซึ่งหำกมีกำรเปลีย่นแปลง ฝ่ำยงำนวิจัยจะเรียน 
               แจ้งให้ทรำบโดยทั่วกันอีกครั้ง 


