กระบวนการจัดทาโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ ศวศป. (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2559)

กรณีผ่านการคัดเลือกให้
ดาเนินการโครงการวิจยั

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ
(Proposal +หนังสือนาส่ง)

ขั้นตอนการขอหนังสือมอบอานาจจากอธิการบดีและการขอเปิดดาเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ

กรณี 1 งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท (ลงนามเปิดโครงการโดยคณบดี)
กรณี 2 งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท (ลงนามเปิดโครงการโดยอธิการบดี)
หมายเหตุ : การเปิดดาเนินการโครงการ online โดยหัวหน้าโครงการ ถ้าหัวหน้าโครงการต้องการให้ ศวศป.
ดาเนินการให้ หัวหน้าโครงการต้องแจ้ง Password ku ของหัวหน้าโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ ศวศป.
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 13-20 วันทาการ

ขั้นตอนการดาเนินการด้านการเงิน
กรณี 1 โอนเงินเข้าบัญชี มก. ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 9-14 วันทาการ
กรณี 2 รับเช็ค เอาเข้าบัญชี มก. ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 7-10 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการ
(กรณีดาเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด)
หมายเหตุ : การขอขยายเวลาดาเนินการโครงการ online โดยหัวหน้าโครงการ ถ้าหัวหน้าโครงการต้องการให้ ศวศป.ดาเนินการให้
หัวหน้าโครงการต้องแจ้ง Password ku ของหัวหน้าโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ ศวศป.
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 8-18 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ
หมายเหตุ : การเปิดดาเนินการโครงการ online โดยหัวหน้าโครงการ ถ้าหัวหน้าโครงการต้องการให้ ศวศป.ดาเนินการให้
หัวหน้าโครงการต้องแจ้ง Password ku ของหัวหน้าโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ ศวศป.
1. โครงการฯ งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ 4-5 วันทาการ
2. โครงการฯ งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ 9-14 วันทาการ

ขั้นตอนการจัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้ ศวศป.
หน่วยงานต่างๆ ส่งขอบเขต
การทาวิจยั (TOR)

อธิการบดี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้อานวยการศูนย์วิจยั

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์

ทาการประชาสัมพันธ์ให้ กบั

ทาการประชาสัมพันธ์ให้ กบั

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

คณาจารย์ในคณะ

คณาจารย์ผ้ สู นใจจัดทา
ข้ อเสนอโครงการ(Propasal)

อาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ ทาหนังสือนาส่งข้ อเสนอโครงการ โดยในหนังสือนาส่ง
สามารถให้ ผ้ ลู งนามในหนังสือคือ อธิการบดี หรื อ คณบดี หรื อ ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจยั ฯ หรื อ โครงการ
(ดูตวั อย่างหนังสือในภาคผนวก)

หมายเหตุ : กรณีที่มีอาจารย์สนใจมากกว่า 1 ราย ศวศป. ขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการให้กับอาจารย์ที่แจ้ง
ความจานงในอันดับแรก

ขั้นตอนการขอหนังสือมอบอานาจและการขอเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ (มก.พว.01)
งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท และ งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท
(อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจเพียงท่านเดียวเท่านั้น)
หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ทาหนังสือบันทึก
ข้ อความ และร่างหนังสือมอบอานาจที่จะให้
อธิการบดีลงนาม (ดูตวั อย่างหนังสือในภาคผนวก)
1-2 วัน

เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอหนังสือมอบอานาจคือ
1. หนังสือตอบรับการจ้ างเป็ นที่ปรึกษาจากผู้วา่ จ้ าง
2. ร่างสัญญาจ้ าง กรณีผ้ วู า่ จ้ างเป็ นบริ ษัทเอกชน (หัวหน้ า
โครงการจะต้ องขอจากผู้วา่ จ้ าง)
3. ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิคและด้ านราคาที่หวั หน้ าโครงการนาส่ง
ให้ ผ้ วู า่ จ้ าง

หัวหน้ าภาควิชาที่หวั หน้ าโครงการสังกัดอยู่
ลงนามในหนังสือบันทึก
1-2 วัน

ผู้อานวยการศูนย์วิจยั ฯ ลงนามใน



หนังสือบันทึกข้ อความ

ส่งหนังสือมอบอานาจให้ กบั
หัวหน้ าโครงการ

1-2 วัน

1-2 วัน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามใน
1 วัน

หนังสือบันทึกข้ อความ

เจ้ าหน้ าที่สานักงานเลขานุการคณะฯ
ส่งตึก 50 ปี (พี่ใหญ่ ภายใน 5201-3)

ถ่ายสาเนา
เก็บไว้ 1 ชุด
2 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
(สานักงานบริการวิชาการ)
2 วัน

อธิการบดีลงนามอนุมตั ิ
(ข้อ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาคือ
1. หนังสือมอบอานาจ
1-2 วัน
2. สาเนาบัตรผู้มอบอานาจ
3. สาเนาบัตรผู้รับมอบอานาจ
4. ตรามหาวิทยาลัย และแท่นหมึกสีแดง
5. หน้าสมุดธนาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเลือกใช้
1-2 วัน
ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้นคือ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 374-1-00001-7
2-3 วัน
- ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี
069-1-00001-1
6. บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีของ มก.
7. เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล
4-7 ขอได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯหรือดาวโหลดจากเว็ปไซค์)

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 13 - 20 วันทาการ

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงิน นาส่งเงิน ขอเบิกเงิน และขออนุมัติจัดสรรเงิน
ค่าอานวยการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย
กรณีผู้ว่าจ้างโอนเงินในระบบ GIFS (งานวิจัย)
ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารการโอนเงิน Fax ZGIF มาให้หัวหน้าโครงการ/ศวศป.
1 วัน

ศวศป. ส่งใบ GIFS ให้กองคลัง(พี่มะ)
เพื่อตรวจสอบเงิน (ฝากพี่ใหญ่ส่งกองคลัง)
2-3 วัน

กองคลังส่งใบ GIFS คืน ศวศป. เมื่อตรวจสอบเรียบร้ อย (พี่ใหญ่รับกลับคืน)
2-3 วัน

หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ ทาหนังสือบันทึกข้ อความขอนาส่งเงิน ขอเบิกเงิน
และขออนุมตั ิจดั สรร ให้ หวั หน้ าโครงการลงนาม
2-3 วัน

เมื่อหัวหน้ าโครงการลงนามเสร็จเรียบร้ อย ส่งหนังสือบันทึกข้ อความคืน ศวศป.
1-2 วัน

ศวศป.นาส่งหนังสือบันทึกข้ อความ พร้ อมแนบใบ GIFS ที่กองคลังตรวจสอบเรียบร้ อย
แล้ ว และเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารหักไว้ (ถ้ ามี) ส่งคุณผมแพง แสนเสนา งานการเงิน
อาคารวิจยั และพัฒนา ชัน้ 4 (ฝากพี่ใหญ่สง่ สานักงานบริการวิชาการ)
1-2 วัน

สานักงานบริการวิชาการโอนเงินเข้ าบัญชีหวั หน้ าโครงการ โดยหัวหน้ าโครงการสามารถ
ตรวจสอบการโอนเงินเข้ าบัญชีจากเว็บไซด์ htt://kuservice.ku.ac.th การติดตาม
สถานะความคืบหน้ าการเบิก-จ่ายเงินโครงการฯ
(หากรอนานเกิน 10 วันทาการ นับจากวันที่สานักงานบริการวิชาการได้ รับ
เอกสาร สามารถโทรตรวจสอบได้ ท่ ี ภายใน 1936 ต่ อ 417 คุณเอ็ม )

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 9-14 วันทาการ
หมายเหตุ : คุณวสุจิตรา โต๊ะเถื่อน งานการเงิน กองคลัง ชั้น 3 ตึก 50 ปี โทร 02-942-8200 ต่อ 4315 Email : psdstt@ku.ac.th
คุณศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมบุรี (พี่ใหญ่) งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ภายใน 1539 ต่อ 0

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงิน นาส่งเงิน ขอเบิกเงิน
และขออนุมัติจัดสรรเงินค่าอานวยการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย
กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเป็นเช็ค (งานวิจัย)
หัวหน้ าโครงการแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ศวศป. ให้ จดั เตรียมใบเสร็จรับเงินเพื่อไปรับเช็ค
1 วัน

ศวศป. โทรแจ้ งคุณผมแพง แสนเสนา โทรภายใน 1938 ต่อ 418
หรือส่ง e-mail : psdppsa@ku.ac.th เพื่อนาส่งให้ กบั หัวหน้ าโครงการ
1 วัน

เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. รับใบเสร็จรับเงินที่สานักงานบริการวิชาการ
เพื่อนาส่งให้ กบั หัวหน้ าโครงการ
1-2 วัน

หัวหน้ าโครงการนาใบเสร็จรับเงินไปรับเช็คกับผู้วา่ จ้ าง
1-2 วัน

หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. นาฝากเช็คเข้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บญ
ั ชี 374-1-00001-7
1 วัน

ศวศป.ทาบันทึกข้ อความขอนาส่งเงิน
ขอเบิกเงิน และขออนุมตั ิจดั สรร ให้ หวั หน้ าโครงการลงนาม
1 วัน

ศวศป.นาส่งเอกสารให้ สานักงานบริการวิชาการ พร้ อมแนบสาเนาใบนาฝากเช็คส่งให้
คุณผมแพง แสนเสนา งานการเงิน อาคารวิจยั และพัฒนา ชัน้ 4
(ฝากพี่ใหญ่สง่ สานักงานบริการวิชาการ)
1-2 วัน

สานักงานบริการวิชาการโอนเงินเข้ าบัญชีให้ หวั หน้ าโครงการสามารถตรวจสอบการโอนเงิน
เข้ าบัญชีจากเว็บไซด์ htt://kuservice.ku.ac.th
การติดตามสถานะความคืบหน้ าการเบิก-จ่ายเงินโครงการฯ
(หากรอนานเกิน 10 วันทาการ นับจากวันที่สานักงานบริการวิชาการได้ รับเอกสาร สามารถ
โทรตรวจสอบได้ ท่ ี ภายใน 1936 ต่ อ 417 คุณเอ็ม)

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 7-10 วันทาการ

ในกรณีที่โครงการไม่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้จะต้องดาเนินการขออนุมัติขยาย
เวลาดาเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ โดยดูขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนการขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ
หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ ทาหนังสือ
บันทึกข้ อความและแบบ มก.พว.04
(ดูเอกสารประกอบที่ภาคผนวก)
1-2

วัน

หัวหน้ าภาควิชาที่หวั หน้ าโครงการสังกัดอยูล่ งนาม
ในหนังสือบันทึกข้ อความ

1

วัน

ผู้อานวยการศูนย์วิจยั ฯ ลงนาม
ในหนังสือบันทึกข้ อความ
1-2

วัน

1-3

วัน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามอนุมตั ิ
ในหนังสือบันทึกข้ อความ

1-2

วัน

1-2

วัน

1-3

วัน

เจ้ าหน้ าที่สานักงานเลขานุการคณะฯ
(พี่ใหญ่ ไปส่งที่ตกึ 50 ปี )

1-3

วัน

สานักงานบริ การวิชาการโดยรองอธิการบดี
ฝ่ ายบริ การวิชาการลงนามอนุมตั ิ

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 8 - 18 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ ศวศป.
งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท
หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ กรอก

หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ
ทาหนังสือบันทึกข้ อความและแบบ มก.พว.03
(ดูเอกสารประกอบที่ภาคผนวก)

ข้ อมูลลงในระบบฐานข้ อมูลพัฒนาวิชาการ
ให้ กบั สานักงานบริการวิชาการ
http://kuservice.ku.ac.th/
1-2

วัน

หัวหน้ าภาควิชาที่หวั หน้ าโครงการสังกัดอยูล่ งนาม
ในหนังสือบันทึกข้ อความ
1

วัน

เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ สาเนาเก็บไว้ 2 ชุด โดยส่งให้

ผู้อานวยการศูนย์วิจยั ฯ ลงนาม
ในหนังสือบันทึกข้ อความ

สานักบริการวิชาการ 1 ชุด และเก็บเข้ าแฟ้มของ
หัวหน้ าโครงการ 1 ชุด
1

วัน

1 วัน

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามอนุมตั ิ
ในหนังสือบันทึกข้ อความ

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 4-5 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ ศวศป.
งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท
หัวหน้ าโครงการ/เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ
ทาหนังสือบันทึกข้ อความและแบบ มก.พว.03
(ดูเอกสารประกอบที่ภาคผนวก)
1-3 วัน

หัวหน้ าภาควิชาที่หวั หน้ าโครงการสังกัดอยูล่ งนาม
ในหนังสือบันทึกข้ อความ
1

1. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯถ่ายสาเนา 1 ชุด เก็บไว้ ในแฟ้ม

วัน

ของหัวหน้ าโครงการตามที่ได้ ตงแฟ
ั ้ ้ มไว้ ในตู้เอกสาร

ผู้อานวยการศูนย์วิจยั ฯ ลงนาม

หากไม่พบชื่อให้ ตงแฟ
ั ้ ้ มใหม่

ในหนังสือบันทึกข้ อความ
1-2

วัน

2. กรอกข้ อมูลลงระบบฐานข้ อมูลให้ กบ
ั มหาวิทยาลัย

คือ ระบบฐานข้ อมูลของสานักงานบริการวิชาการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงนามอนุมตั ิ
1

วัน

http://kuservice.ku.ac.th/

ในหนังสือบันทึกข้ อความ

เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ฯ นาใส่ซองปิ ดผนึกฝากพี่ใหญ่ที่
สลค. นาส่งสานักงานบริการวิชาการ

1-3

วัน

(คุณวราภรณ์ ภายศรี ภายใน 2050 หรือ
คุณมลฤดี ศรีแตงอ่อน ภายใน 2051)

2

วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ลงนามอนุมตั ิ
ในหนังสือบันทึกข้ อความ
2

วัน

อธิการบดีลงนามอนุมตั ิ

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 9 - 14 วันทาการ

กรณี โครงการฝึกอบรม
เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. ออกใบเสร็ จใบระบบ ERP
ตามรายชื่อที่หวั หน้ าโครงการส่งมาให้
2-3

วัน

ใบเสร็ จมี 3 สี
1. สีขาว ให้ คนลงทะเบียนเข้ าอบรม
2. สีเหลือง ส่งกองคลัง
3. สีชมพู ศวศป. เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน

เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. นาใบเสร็ จสีขาวให้ กบั
หัวหน้ าโครงการ
หัวหน้ าโครงการนาเงินฝึ กอบรมฝากเข้ าบัญชี
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บญ
ั ชี 374-1-00001-7

1-2

วัน

1-2

วัน

1-2

วัน

2-3

วัน

2-3

วัน

หัวหน้ าโครงการนาสลิปใบนาฝากมาให้ ศวศป.

เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. นาสลิปแนบกับใบเสร็ จสีเหลือง
ส่งกองคลังพร้ อมใบนาฝากที่ปริ น้ ในระบบ ERP
กองคลังตรวจสอบและนาส่งใบนาฝากคืน ศวศป.

เจ้ าหน้ าที่ ศวศป. แนบใบนาฝากกับเรื่ องเบิกเงิน
โครงการส่งให้ สานักงานบริ การวิชาการ

2-3

วัน

สานักงานบริ การวิชาการโอนเงินเข้ าบัญชี
หัวหน้ าโครงการ

ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 11 - 18 วันทาการ

