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วิวังสู 
          ประเด็น “การบริหารแผนงานวิจัย (การรายงานความก้าวหน้าและการ
เบิกจ่ายเงินวิจัย)” ที่น าเสนอคราน้ีอาจเป็น “การสอนจระเข้ว่ายน้ า” ส าหรบั
นักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยมายาวนาน และบรหิารแผนงานวิจยัได้เป็นอย่างดี หาก
ส่วนหนึ่งเพื่อให้นักวิจัยหน้าใหมห่ลายท่านได้เข้าใจ รวมถึงนกัวิจัยผู้ช่ าชองได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพราะห้วงหนึง่ปีทีป่ฏิบัติงานที่นี่ หลายสิ่งทีเ่คยรูม้าก็
แตกต่างและสับสนอยู่มิใช่น้อยในประเด็น “ความต่าง” จึงขอ “แตก” เป็น
ประเด็นย่อย ๒ ประเด็น ดังนี้นะครบั 
          ๑. การรายงานความก้าวหน้า 
          ข้อก าหนดเบื้องต้น “การบรหิารแผนงานวิจัย” เป็นสิ่งส าคัญทีสุ่ดในโลก 
(ส าหรับนกัวิจัยทกุคน แต่ขอกล่าวถึงผู้รบัทุนวิจัย ปี ๒๕๕๗ เป็นหลัก) เหตผุล
คือ สัญญาวิจัยมรีะยะเวลา ๑ ปี และเริ่มนับหนึ่งถงึสิ้นสุด ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  ดังนั้นความส าเร็จของแผนงานวิจัยจะวัดจาก
ท่านได้ด าเนินการวิจัยแล้วเสรจ็ตามกรอบเวลาเป็นหลัก (โปรดอย่าพ่วงกบัตัวเงิน
เด็ดขาด เพราะระบบงบประมาณบ้านเรามิเคยมาเร็วแต่มาช้าเป็นปกติ หรือ 
“งานมากก็่อน” เสมอ เห็นชัดจากโครงร่างวิจัยส่งก่อนล่วงหน้าเป็นปี ส่วนเงิน
ตามหลงัแบบทิ้งห่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเสมอ) 
          ดังนั้น นักวิจัยต้องยึดสัญญาวิจัยทีท่ าไว้เป็นหลักเท่านั้น เพราะท่านไดล้ง
นามด้วยความสมัครใจและและมหีลักฐานคู่ฉบับ ๑ ชุด ให้ท่านถือไว้   เมื่อ 
“งาน” กะ “เงิน” แยกกันอย่างชัดเจนตามข้างต้น ขอกล่าวถึง “งาน” ก่อน 
เพราะมีผลกบัตัวนักวิจัยทีสุ่ด 
          ส าหรบั มทร.พระนคร  งานวิจัยแบ่งเป็น ๔ ระยะ “การรายงาน
ความก้าวหน้า” จึงแบง่เป็น ๔ ครั้ง ครั้งละ ๓ เดือน  แล้วเราจะรายงานฯ อะไร
ได้บ้างใน ๔ ระยะ  
                   ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) ถือเป็นห้วงเวลา
ส าคัญทีสุ่ดส าหรบันักวิจัยทุกท่านเพราะท่านจะไดร้ื้อโครงร่างวิจัยเดิมที่เคยส่งมา
ปัดฝุ่น เหตุเพราะเราสง่ล่วงหน้าไปตัง้แต่ปีมะโว้ จึงอาจลืมไปแล้วว่าศึกษาอะไร 
เช่นใด อย่างไรบ้าง 
                   การรายงานฯ ห้วงนี้จงึเป็นการ Review literature เพื่อปรับบท 
๑-๓ เป็นปัจจุบัน เพราะโลกเปลี่ยนและหมุนรอบตัวเองทุกวัน งานวิจัยก็เช่นกัน
สิ่งทีเ่คยใหม่ตอนที่ท่านส่ง อาจเก่าและ out ไปแล้ว ณ เพลาน้ี 
                   ครั้งท่ี ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) หลังปรับปรุงทุก
สิ่งอย่างให้ทันสมัยที่สุดเท่าทีท่ าได้ การรายงานฯ ห้วงนี้ จึงมกัเป็นการสร้าง
เครื่องมือวิจัย การ Try-out เครื่องมือ รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   ครั้งท่ี ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ช่วงนี้นักวิจัย
หลายท่านมักวุ่นวายกับเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า (ร่าง) บท 

การจะบรหิารแผน
งานวิจัยให้บรรลผุล
ส าเร็จได้ผู้วิจัยจะต้องมี 
“วินัย” ในตัวเอง ซึ่ง
จะต้องท าวิจัยภายใต้
กรอบแผนงาน 4 งวด 
ดังนี้ 
งวดที่1 :  
(1ต.ค.-31ธ.ค. 56)  
สิ่งท่ีผู้วิจัยควรมี 
     ประมวลเอกสารที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบันและ
สร้างเครื่องมือวิจัย (บท 
1-3 ที่ทันสมัย) 
หลักฐานการเบิกจ่าย 
       สัญญาคู่ฉบับ/
ข้อตกลงร่วมระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ให้ทุนวิจัย 
 
งวดที่ 2 : 
(1ม.ค.-31ม.ีค. 57) 
สิ่งท่ีผู้วิจัยควรมี 
    ได้เครื่องมือวิจัยที่
ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เช่ียวชาญและผล
การ Try-out เครื่องมือ
วิจัย 
หลักฐานการเบิกจ่าย 
     หลักฐานค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าบท 1-3, การ
พัฒนาเครือ่งมอืวิจัย, 
และการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 
ผลงานแนบ : 
บท 1-3 



๔ การรายงานฯ ก็ตามนี้  
                   ครั้งท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ห้วงสุดท้ายที่
นักวิจัยมัก “ปั่น” และ “บ่น” เพราะผลจากการ “ดึงเช็ง” ตัวเองมาจากงวด
ก่อนๆ และเซ็นขยายเวลาพร้อมหาเหตผุลสารพันโน่นนั่นอยา่งตั้งใจ 
          การรายงานฯ ครั้งนี้ ส าหรับผู้ที่มปิัญหาใดคือ จัดท าบท ๕ และหา
ผู้เช่ียวชาญผ่านตางานท่านสักเลก็น้อย แก้ไขและจัดท าเล่มสมบรูณ์ + พรอ้ม
แผ่น CDตามระบุในสัญญาและส่งยงังานวิจัย 
          ส าหรบัผูท้ี่ติดขัดก็แจ้งเหตุอันสมควรและระบมุาสักเล็กน้อยว่าท่านจะ
ด าเนินการให้เสรจ็ภายในเมื่อไร เพื่อมิให้ผู้ให้ทุนรอคอยอย่างไร้ความหวังแค่
นั้นเองคับ เพราะการขยายเวลามิใช่สิ่งผิด เนื่องจากเหตผุลมากมายที่ท าให้การ
วิจัยอาจช้าไปบ้าง เพียงพงึระวังมิใหเ้กินเวลาในสญัญาระบุ โดยมากมักจะให้ช้า
สุดอีก ๑ ปี  
          ๒. การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน 
          ความแตกต่างจากข้างต้นคือ การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงิน
แบ่งเป็น ๓ งวด ตามที่แจ้งข้างต้น แต่ประเด็นยิ่งน้อยงวดย่ิงมีผลดีต่อนักวิจัย
เพราะได้เงินก้อนใหญ่ ดีกว่าการซอยย่อยถ่ียิบ ซึง่เป็นธรรมดาของทุกแหง่หนที่มิ
กล้าจะให้เงินไปใหท้่านในโครมเดียว เพราะผูร้ับทุนอยากเหน็ผลงานตามเงินที่ให้ 
และเมือ่เกี่ยวกบัเงินย่อมเกี่ยวกับใบเสรจ็ต่างๆ ที่ควรสอดคล้องกัน ส่วนน้ีนักวิจัย
หลายท่านอาจมองยุ่งยากวุ่นวาย หากมอง “ใจเขาใจเรา” ให้เงินไปก็ย่อมไม่
แปลกที่อยากจะรู้ “เอาเงินไปท าอะไรบ้าง อย่างไร และหลกัฐานคืออะไร ทั้ง
หลักฐานการจ่ายเงิน และหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าของงาน” ฉันใดฉันน้ัน 
          การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงิน ๓ งวด ต้องท าอะไรบ้าง (จาก
ข้างต้นเมื่อเป็น “เงินตามงาน” ก็มจิ าเป็นต้องรอเบิกจ่ายตามระยะก็ได้ หากท่าน
ท างานตามแผนวิจัยแต่ระยะแล้วเสรจ็) เพื่อใหง้่าย ขอแบ่งเป็นรอบ ๔ เดือนละ
กันหรอื ๔ เดือนเบกิครั้ง 
          งวดท่ี ๑ (งวดแรก) ปกติได้รับหลงัจากเซ็นสัญญาวิจัย  ดังนั้นเมื่อส่วนน้ี
ช้าก็มิต้องกังวลเพราะงานวิจัยมหีลายส่วนที่ยังมจิ าเป็นต้องใช้เงิน อาทิ การ
Review literature ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน การสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถาม หรือการติดต่อประสานด้วยวิธีการต่างๆ ที่ปกติเราใช้กันสม่ าเสมอ
เพื่อนัดหมายผูเ้ช่ียวชาญ ผู้ให้ข้อมลูหลักหรือการเตรียมการเพื่อลงสนาม เป็นต้น 
เมื่อเงินมาปุ๊บสามารถท าได้ปั๊บทนัทีทันใด 
          ปกติ เมื่อได้งวดที่ ๑ มักน าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล อาทิ จัดท า
แบบสอบถาม ค่าใช้จ่ายในการ Try-out และลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูล หรืออื่นๆ 
          งวดท่ี ๒ เมื่อได้เงินงวดที่ ๑ แล้วจะเบิกงวดที่ ๒ เพือ่มิใหล้่าช้าควร
ด าเนินการไมเ่กิน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ท าก่อนได้ไม่ว่ากัน) เพราะได้น าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมลูและจัดท ารูปเลม่รายงาน 
          หลักฐานการเบิกจ่ายประกอบการเบกิงวดที่ ๒ คือ ใบเสรจ็ค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู และผลการด าเนินที่เป็นรปูธรรมคือ บท ๑-๓ ที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเครื่องมือวิจัยที่ใช้จริง 
          งวดท่ี ๓ (งวดสุดท้าย) ส่วนใหญ่ก้อนน้ีเป็นเงินสมนาคุณผู้วิจัย ดังนั้น
เมื่อทกุสิง่อย่างแล้วเสร็จก็มจิ าเปน็ต้องรอเบิกนะวันสิ้นสุดงบประมาณ ควร

 
งวดท่ี 3 : 
(1 เม.ย.-30 มิ.ย. 57) 
สิ่งท่ีผู้วิจัยควรมี 
    (ร่าง) บท 4-5 และ
ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความถูกต้อง
ก่อนท าฉบบัสมบรูณ์ 
หลักฐานเบิกจ่าย 
    ใช้หลักฐานเดียวกัน
กับการเบกิจ่ายงวดที่ 2 
 
งวดท่ี 4 : 
(1 ก.ค.-30 ก.ย. 57) 
สิ่งท่ีผู้วิจัยควรมี 
      ปรับแก้ไข จัดท า
เล่มสมบูรณ์และสง่ 
แหล่งทุน 
หลักฐานการเบิกจ่าย 
      หลักฐานค่าใช้จ่าย
คงเหลือ 
ผลงานแนบ : 
เล่มสมบูรณ์ + CD ตาม
ระบุในสัญญา 



เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (ไม่
ควรเกินวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗) เพราะหากผิดพลาดหรือแก้ไขจะได้ด าเนินการ
ได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
          หลักฐานการเบิกจ่ายคือ ใบเสรจ็ค่าใช้จ่ายตามยอดเงินคงเหลือที่
รายงานไปแล้วจากงวดที่ ๒ และรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์ + แผ่น CD ตามระบุ
ในสัญญา (เพราะงบฯ แต่ละประเภทส่งแตกต่างกัน นักวิจัยต้องดูให้ละเอียดเพื่อ
มิต้องเสียเงินไปเปล่า) 
          ส าหรบันักวิจัยทีท่ราบล่วงหน้าแล้วว่า งานวิจัยมเิปน็ไปตามแผนแน่นอน 
ก็โปรดอย่ารอและนิ่งนอนใจ ท าเรื่องขยายเวลา โดยบอกเหตุผลและวันที่คาดว่า
จะแล้วเสรจ็แค่นั้น ซึ่งควรท าก่อนล่วงหน้าไมเ่กินวันที่ ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗ 
เพราะตามที่บอก “ใจเขาใจเรา” ไม่แปลกทีเ่จ้าของทุนย่อมอยากรู้ว่า ล่าช้า
เพราะเหตุใดและเมื่อไรจะเสรจ็ “เงียบหายไป” เป็นใครก็ “ใจหาย”  
         เพื่อให้ง่ายขอสรปุเป็นตารางของทัง้ ๒ ส่วนให้อีกทีนะครับ 

รายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายและรายงานการเงิน 

งวด งานที่ควรเกิด งวด หลักฐาน 
งวดที่ ๑ 
(๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค. 
๕๖) 

 ประมวล
เอกสารที่
ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันและ
สร้างเครื่องมือ
วิจัย (บท ๑-๓ 
ที่ทันสมัย) 

งวดที่ ๑ สัญญาคู่ฉบับ/ข้อตกลงร่วม
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ทุน
วิจัย 

งวดที่ ๒ 
(๑ ม.ค.-มี.ค.๕๗) 
 

  
ได้เครื่องมือวิจัย
ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผลการ Try-
out เครื่องมือ
วิจัย 

งวดที่ ๒ 
ควรเบิกจ่ายไม่
เกิน ๓๑ พ.ค.
๕๗ 

  
หลักฐานการเงิน : หลักฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าบท ๑-
๓, การพัฒนาเครื่องมือวิจัย, 
และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลงานแนบ : 
บท ๑-๓ 

งวดที่ ๓ 
(๓๐ เม.ย.-มิ.ย. 
๕๗) 

  
(ร่าง) บท ๔-๕ 
และควรให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความ
ถูกต้องก่อนท า
ฉบับสมบูรณ์ 
 

งวดที่ ๔ 
(๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย. 
๕๗) 

  
ปรับแก้ไข จัดท า
เล่มสมบูรณ์และ
ส่งแหล่งทุน 

งวดที่ ๓ 
ควรเบิกจ่ายไม่
เกิน ๗ 
กันยายน 
๒๕๕๗ 
(ส าหรับผู้วิจัยที่
ไม่ขยายเวลา) 

หลักฐานการเงิน : 
หลักฐานค่าใช้จ่ายคงเหลือ 
ผลงานแนบ : 
เล่มสมบูรณ์ + CD ตามระบุ
ในสัญญา 



          เว่ินเว้อมายาวนาน มิใช่จะอวดรู้ (หลายท่านอาจมีวิธีการที่ดีกว่าน้ี
มากมาย) หากแต่เพื่อให้นักวิจัยทกุท่านท าวิจัยด้วยกันอย่างมีความสุข เพราะ
ท่านคือ ผู้เสียสละที่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาหาองค์ความรูส้ าหรับน าไปใช้ในคณะฯ 
ของเราต่อไป หากมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิประการใดโปรดแจง้มาได้โดยตรง และ
โปรดอย่าเพิ่งร าคาญกบัสิง่ที่น าเสนอนะครับ 
 

                                                                                                                                                         
คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทียมสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเล่าเร่ือง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุ่ม  ชุมชนคนวิจัย 

เรื่อง เทคนิคการบริหารแผนงานวิจัยให้ส าเร็จ 
วันท่ี  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 

 

  

 

                                           

 

 



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเร่ือง 

เรื่อง เทคนิคการบริหารแผนงานวิจัยให้ส าเร็จ 
วันท่ี  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 

 
ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ

1 ผศ.วีนา  สงวนพงษ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
2 ผศ.ทรงสริิ วิชิรานนท ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
3 ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู เวลา 09.00 – 12.00 น. 
4 ดร.สุนันทา ชูตินันท์ เวลา 09.00 – 12.00 น. 
5 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 09.00 – 12.00 น. 
6 อาจารยป์ระยทุธ เทียมสุข เวลา 09.00 – 12.00 น. 
7 นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

จ านวน 30 คน เข้ากิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุ่ม ชุมชนคนวิจัย 
เรื่อง เทคนิคการบริหารแผนงานวิจัยให้ส าเร็จ 

วันท่ี  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 
 

  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ดร.พงศ์รัชธวัช วิวังสู 

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


