
การบูรณาการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล



กรอบงบประมาณ

1.  โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล

• ยอดงบประมาณสนับสนุนทั้งสิน้ คณะ/วิทยาลัยละ 170,000 บาท

2.  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริการวชิาการ 

• ยอดงบประมาณสนับสนุนทั้งสิน้ คณะ/วิทยาลัยละไม่เกนิ 100,000 บาท

3. โครงการวจิัยและพัฒนาเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ยอดงบประมาณสนับสนุนทัง้สิ้น คณะ/วิทยาลัยละไม่เกนิ 100,000 บาท



โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล

กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการ  (research proposal)

ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการ ให้เป็นแบบวิจัยในแผน
กิจกรรมย่อยตาม แบบฟอร์ม 1 คณะ 1 โมเดล ข้อที่ 12 วิธีการ
ด า เนินงาน จะมี  โครงการวิจัย โครงการบริการ วิชาการ 
และโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีการบูรณาการร่วมกัน 
รวมทั้งบูรณาการการเรียนการสอน โดยมีหัวหน้าโครงการเป็น
ผู้ รั บ ผิดชอบ โครงการ ใ ช้ ร ะ เบี ยบการ เบิ กจ่ าย แบบ วิจั ย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. 2556



โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

กองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

คณะ/วิทยาลัย
ส่งข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

ในระบบ UPRM และกองบริหารงานวิจัย ฯ

คณะกรรมการ

สิ้นสุดการขอรับทุน

เหน็ชอบ

ปรับแก้

แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องการ

ขอรับทุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

1.  แบบขอ้เสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 
(ในเอกสารดาวน์โหลด UPRM)
2.  แบบ รด. 1 คณะ 1 โมเดล จากระบบ 
UPRM



ขั้นตอนการจัดท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล

แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องการขอรับทุน
1. สญัญารับทนุ (2 ฉบบั)
2. ข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (2 ชดุ)
3. เปิดบญัชี ธนาคารกรุงไทยในนาม เลขท่ีสญัญาตาม
ด้วยช่ือ-นามสกลุหวัหน้าโครงการ และแนบส าเนา (2 ชดุ)
4. แบบวิจยั 1 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการ (2 ชดุ)
5. แบบวิจยั 2 ( 2 ชดุ)
6. แบบวิจยั 3 (2 ชดุ)
7. แบบวิจยั 4 (1 ฉบบั)
หมายเหตุ : เอกสารล าดบัท่ี 4 – 7 จดัท าผ่านระบบ 
UPRM

กองบรหิารงานวิจัยฯ ท าสัญญาและส่งให้นักวิจัย     
จ านวน 2 ฉบับ  เพื่อเสนอให้นักวิจัยและผู้บริหาร      

คณะ/วิทยาลัยลงนาม

จัดส่งเอกสารตามข้อ 1 – 7ใหก้องบรหิาร
งานวิจัยฯ เป็นจ านวน 2 ชุด

กองบรหิารงานวิจัยฯ 
ส่งคนืสัญญาคู่ฉบับพร้อมด้วยเอกสาร 1-7   

ให้นักวิจัยเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิ้นสุดการท าสัญญารับทุน

รออนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล
ขั้นตอนการเบกิเงินอุดหนุนโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

นักวิจัยจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงนิงวด                 
(ตามแบบวิจัย 5) พร้อมทั้งเอกสารแนบในการเบิก       

ส่งที่กองบรหิารงานวิจัยฯ

กองบรหิารงานวิจัย ฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และด าเนินการท า

เอกสารน าส่งเอกสารไปยังกองคลัง

กองคลังตรวจสอบเอกสาร/ด าเนินการโอนเงนิ
เข้าบัญชีโครงการ

สิ้นสุดการเบิกเงนิงวด

แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องการเบิกเงินอุดหนุน

1. แบบวจิัย 5 บันทกึขอ้ความขออนุมัติเบกิเงินงวดที่  1
2. ใบส าคัญรับเงิน
3. ส าเนาบัตรประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)
4. ส าเนาสัญญารับทุน (รับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า)
5. ส าเนาแบบวจิัย 2  (รับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า)
6. ส าเนาแบบวิจัย 4 บันทกึขอ้ความขออนุมัติด าเนิน
โครงการวจิัย (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)
7.ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)
หมายเหตุ : เอกสารล าดับท่ี 1,2  จัดท าผ่านระบบ UPRM 
และเอกสารล าดับท่ี 4 – 6 สามารถดาวนโ์หลดผ่านระบบ 
UPRM

รออนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ



โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล
การรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน

เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  

นักวจิัยด าเนินโครงการระยะเวลา 6 เดือนให้รายงาน
ความก้าวหน้า โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่

ความส าเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) ไปประเมินใน
พื้นที่ในรูปแบบ (ชม:เชียร์:ช่วย)

รายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร ในโครงการเยี่ยมชม

ผลการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

1

2

3



โครงการบูรณาการการวจิัย 1 คณะ 1 โมเดล
วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

1. กรอกข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม 

2. กรอกข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบบริหารจัดการงานวจิัย
มหาวทิยาลัยพะเยา (UPRM) พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อเสนอ
โครงการผ่านระบบ

3. ส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบรหิารงานวจิัยฯ จ านวน 2 ชุด 
ทั้งนี้สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ 

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/download1k1m

การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณขอให้ คณะ/วิทยาลัย เสนอขอสนับสนนุงบประมาณ
โครงการ ฯ ภายในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/download1k1m


โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อบริการวิชาการ 
• กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการ  (research proposal)

โครงการบริการ

วิชาการ

บริการวิชาการ

ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย

1คณะ 1 โมเดล



โครงการวจิัยและพัฒนาเพื่อท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
• กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการ  (research proposal)

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย

1คณะ 1 โมเดล



ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กองบริหารงานวิจยัฯ
แจ้งผลการจัดสรรไปยังคณะ

นักวิจัย/ผู้รบัทุน จัดท าสัญญา
พร้อมขออนุมัติด าเนินโครงการ (ภายใน 15 วัน หลังได้รับ

สัญญา)

กองบริหารงานวิจยัฯ
ด าเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอให้รองอธกิารบดฝี่ายวิจัยฯ อนุมัติ

เจ้าหน้าท่ีการเงนิคณะจัดส่งเอกสารไปยังกองคลัง

ไม่อนุมัติ

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร/ด าเนินการโอนเงนิเข้าบัญชีโครงการ/บัญชีผู้ยืม

คณบดีอนุมัติ
เอกสารการยืม
เงิน/เบิกเงิน

กองบริหารงานวิจยัฯ
ด าเนินการจัดสรรเงนิงบประมาณ 90% ของโครงการ

โดยให้คณะด าเนินการบริหารจัดการเบิกจ่าย 90% ผ่านระบบ ERP

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยฯ
พิจารณา

อนุมัติ

นักวิจัย/ผู้รบัทุน เสนอเอกสารการยมืเงิน/เบิกเงนิ +แผนการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ



ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการบริการวชิาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดคู่มอืการด าเนินงาน และแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ www.draeqa.up.ac.th
เลอืกที่ UPRM ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

นักวิจัย/ผู้รบัทุน ด าเนินโครงการ

นักวิจัย/ผู้รบัทุน สรุปผลการด าเนินงาน (รูปเล่ม) พร้อมขอปิด
โครงการ และเบิกเงิน 10%

จัดส่งเอกสารมายังกองบริหารงานวิจัยฯ
ด าเนินการตามข้ันตอน 

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสารและด าเนินการ

จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส้ินสุดโครงการ

http://www.draeqa.up.ac.th/


ประเภทของโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงฯ

โครงการบริการวิชาการและ
ท านบุ ารุงฯ

โครงการวิจยัและพฒันา โครงการบริการวิชาการ
และท านบุ ารุงฯ

วิจยัจริง ประเมินโครงการ เบิกเงินตาม พรบ.การ
จดัซือ้จดัจ้าง 60

โครงการวิจัยและพัฒนา



รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการประกอบด้วย ดังนี ้

1. โครงการ
- แผนการด าเนินงาน
- กิจกรรม
- คา่ใช้จ่ายของกิจกรรมย่อย (ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด)
2. การด าเนินงาน
- ยอดเงินในบญัชี
- คา่ใช้จ่าย (หลกัฐาน)
- ยอดเงินท่ีเหลือ

สอดคล้องกนั

โครงการวิจัยและพัฒนา



การรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการที่สนับสนุน 1 คณะ 1 โมเดล นักวจิัย/ผู้รับทุนใหร้ายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมกับ โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยจะมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความส าเร็จโครงการ 1 คณะ 1 
โมเดล (MAI) ไปประเมินในพื้นท่ีในรูปแบบ (ชม:เชียร์:ช่วย)

โครงการเฉพาะ นักวจิัย/ผู้รับทุนให้รายงานตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด

1

2

โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม



โครงการบริการวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ
1. กรอกข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม 

2. กรอกข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบบริหารจัดการงานวจิัย
มหาวิทยาลัยพะเยา (UPRM) พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อเสนอ
โครงการผ่านระบบ

3. ส่งข้อเสนอโครงการมายังกองบรหิารงานวจิัยฯ จ านวน 2 ชุด 
ทั้งนี้สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ 

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/download1k1m

การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณขอให้ คณะ/วิทยาลัย เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ ฯ ภายในวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561

โครงการวิจัยและพัฒนา

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/download1k1m

