มทร. ตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สำคัญ :
ขอบเขตงำน :

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจยั

รหัสเอกสาร
สวพ.3033-01

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ :1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)
1.1 เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกหรือภายใน
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทุนวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายนอกหรือภายใน ทราบขั้นตอนการดาเนินงาน
และสามารถดาเนินงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน
ร้อยละ 80 ของผู้เสนอของบประมาณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ตั้งแต่การแจ้งประชาสัมพันธ์การให้ทุนของแหล่งทุนภายนอกหรือภายใน ไป
ยังคณะและหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรวบรวมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง
แหล่งทุนที่เปิดรับ การจัดทาสัญญารับทุนและออกเลขสัญญารับทุน ระหว่างแหล่งทุนกับมหาวิทยาลัย ฯ และนักวิจัยจัดทา
สัญญาทุนกับมหาวิทยาลัยฯ การรับโอนและเบิกจ่ายเงินระหว่างแหล่งทุนกับมหาวิทยาลัย ฯ รวมทั้งนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยฯ
การเผยแพร่ข้อมูลเล่มรายงานวิจัยสมบูรณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ 4 วิทยาเขตพื้นที่ การจัดเก็บ
ข้อมูลเข้าระบบงานวิจัย
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย หมายถึง การเขียนแผนงานวิจัยหรือแนวทางการดาเนินการวิจัยก่อนที่การดาเนินงานวิจัยจริง การ
กาหนดโครงร่างของงานวิจัยที่นักวิจัยจะดาเนินการ ภาพรวมของงานวิจัย
งบประมำณภำยนอก หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ทั้งในและต่างประเทศจากบุคคล คณะบุคคล องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน ทั้งนี้รวมถึงทุนส่วนตัว
เงินสนับสนุนทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณแต่ละโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปและใบจัดสรรเงินประจางวดของสานักงบประมาณ รับการสนับสนุนทุน
จากแหล่งทุน
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย หมายถึง สัญญาทุนที่จัดทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับนักวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนทุน และสัญญาทุนที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจัดทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับแหล่งทุน
ผู้ให้ทุน หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กรณีงบประมาณภายใน) และบุคคล คณะบุคคล
องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน (กรณีงบประมาณภายนอก)
ผู้รับทุน หมายถึง นักวิจัยผู้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
กองคลัง หมายถึง กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงินรำยได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะดาเนินการวิจัย
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงิน ภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้
นักวิจัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่คิดไตร่ตรองและดาเนินการค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบซึ่งเป็นที่
ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ
เจ้ ำหน้ำ ที่บ ริห ำรทุน วิจั ย : เจ้ าหน้า ที่บ ริห ารทุน สวพ. รวบรวมข้อ เสนอโครงการวิ จัย เสนอพิจ ารณา และติด ตามการ
ดาเนินงานวิจัย ควบคุมและติดตามการดาเนินงานเดี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
สำนักงบประมำณ : อนุมัติให้งบประมาณ
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย : อนุมัติให้งบประมาณ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย : อนุมัติคาเสนอของบประมาณ
อธิกำรบดี : พิจารณาอนุมัติดาเนินการโครงการ ลงนามสัญญาทุนกับแหล่งทุนภายนอกและภายใน
คณะกรรมกำรบริหำรสวพ. : พิจารณาแผนการดาเนินงาน ติดตามการดาเนินงานวิจัย

มทร. ตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสำรอ้ำงอิง :

แบบฟอร์มที่ใช้ :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจยั

รหัสเอกสาร
สวพ.3033-01

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ :1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)

ผู้ทรงคุณวุฒิ : พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ผู้บริหำรระดับคณะและสถำบัน : ให้ความเห็นชอบพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการวิจัย และ
ติดตามการดาเนินงานวิจัยเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไป
นักวิจัย : จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย ดาเนินการวิจัย และรายงานการดาเนินการวิจัย
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : รวบรวมโครงการวิจัยระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ ส่ง สวพ.
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรทุน : จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอพิจารณา และติดตามการดาเนินงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ
1. คู่มือนักวิจัยตามที่แหล่งทุนที่ประกาศ
2. คู่มือการใช้ระบบ NRIIS บริหารจัดการทุนภายนอก
3. คู่มือการใช้ระบบ DRMS บริหารจัดการงบภายใน
4. ประกาศกรอบการวิจัยตามแหล่งทุนประกาศ
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
6. คารับรอง หรือบันทึกข้อตกลงจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
7. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงการคลัง
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
10. แผนปฏิรูปประเทศ
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
13. แผนอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570
14. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะยาว พ.ศ. 2561 - 2580
15. กฎหมายหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มแบบแยกรายการค่าใช้จ่าย (ผช.1)
3. แบบฟอร์มใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
4. แบบฟอร์มแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)
6. หนังสือนาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดตามกระบวนการสารบรรณ
7. แบบบัญชีสรุปรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย (จากหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย)
8. แบบฟอร์มสัญญารับทุนร่วมกับแหล่งทุนภายนอกพร้อมข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามแหล่งทุนกาหนด
9. แบบฟอร์มสัญญารับทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10. แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจการดาเนินงานโครงการวิจัย
11. บันทึกข้อความการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย (โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย)
12. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย (โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย)
13. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ. 1)
14. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ. 2)
15. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)
16. แบบฟอร์มเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
17. แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

มทร. ตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจยั
ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบคาเสนอ
ของบประมาณ
เอกสารเบิกจ่ายเงินวิจยั
สัญญาทุนวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา
กองคลัง
นักวิจยั และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

รหัสเอกสาร
สวพ.3033-01

วันที่บังคับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :1
(ถ้ามี)
สถำนทีจ่ ัดเก็บ

เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ห้องเอกสารกองคลัง
นักวิจยั และห้องสถาบันวิจัย
และพัฒนา

10 ปี
5 ปี

เรียงตามวันที่
เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำนงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

-เจ้าหน้าที่บริหารทุนแจ้ง
เวียนประกาศผ่านระบบ e
manage และ/หรือ
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เช่น website, Facebook,
line เป็นต้น

10 นาที

บันทึกข้อความประกาศรับทุน
จากแหล่งทุน

-หัวหน้าโครงการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการตาม
แบบฟอร์มของแหล่งทุน
- หัวหน้าโครงการ/
เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อเสนอ
โครงการ(กรณีงบภายนอก)

1 เดือน

-บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอ
โครงการจากนักวิจยั ผ่านคณะ
-ข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ และ
เอกสารแนบอื่น ๆ ตาม
ประกาศ
-บันทึกข้อความขอนาส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณีงบ
ภายนอกใช้หนังสือภายนอก)

-หัวหน้าโครงการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการตาม
แบบฟอร์มของแหล่งทุน ลง
ระบบ NRIIS หรือ DRMS
- เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
ดูแลประสานงานในการ
กรอกข้อมูล

1 วัน

เริ่มต้น
1

2

3

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

หัวหน้า
โครงการวิจัย/
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย /
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย
หัวหน้า
โครงการวิจัย/
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

แจ้งเวียนประกาศการให้สนับสนุน
ทุนวิจัย

นักวิจยั ส่งข้อเสนอโครงการ

กรอกข้อมูลลง (ระบบ NRIIS ทุน
ภายนอก) และ (กรอกข้อมูลลง
ระบบ DRMS งบภายใน)
แก้ไข

4

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

ตรวจสอบเอกสาร

1

เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเสนอขอ
โครงการ หากข้อมูลไม่
ถูกต้องครบถ้วน แจ้งให้
นักวิจัยแก้ไข

30 นาที

-คู่มือการใช้ระบบ NRIIS
บริหารจัดการทุนภายนอก
-คู่มือการใช้ระบบ DRMS
บริหารจัดการงบภายใน

-บันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอ
โครงการจากนักวิจยั ผ่านคณะ
-ข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ
-บันทึกข้อความขอนาส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย (กรณีงบ
ภายนอกใช้หนังสือภายนอก)

ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำนงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

- ผู้บริหารสวพ. คัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์
ข้อเสนอโครงการ
- เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
จัดทาหนังสือเชิญ
ทรงคุณวุฒิ
- ผู้ทรงคุณวุฒติ อบรับเข้า
ร่วมโครงการ
- สวพ.ขออนุมัติดาเนิน
โครงการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาพิจารณา
ข้อเสนอโครงการ

1 วัน

- บันทึกข้อความเสนอ
อธิการบดีและเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั ิ
ดาเนินงานโครงการฯ
-บันทึกข้อความนาส่งแหล่งทุน
-บันทึกข้อความเชิญทรงคุณวุฒิ
-แบบตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

3 วัน

จัดโครงการพิจารณาข้อเสนอ

-สวพ.ดาเนินการจัด
โครงการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ข้อเสนอโครงการวิจัย และ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์ มข้ อ คิด เห็น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 ชั่วโมง

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ

-เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
ส่งผลการวิพากษ์ให้นักวิจัย
แก้ไข/เพิ่มเติม หลังกาเนิน
สิ้นโครงการ 1 สัปดาห์

- บันทึกข้อความถึงนักวิจัย
ผ่านคณะต้นสังกัด
- แบบฟอร์มข้อคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารทุนรวบรวม
ข้อเสนอโครงการดังกล่าว
เพื่อเสนอของบประมาณ

2 สัปดาห์

-บันทึกข้อความจากนักวิจัย
ผ่านต้นสังกัด
-ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ได้รับ
การแก้ไขแล้ว
-ไฟล์ข้อมูล CD 1 แผ่น

1
5

6

7

8

9

ผู้บริหาร
สวพ./
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน /
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย
นักวิจัย/
คณะ/
หน่วยงานต้น
สังกัด
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน

ส่งข้อเสนอโครงการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาโครงการ

โครงการวิจัย

นักวิจยั ส่งข้อแก้ไขโครงการวิจยั
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดทาคาเสนองบประมาณ

2

ทาคาเสนอของบประมาณ
ผ่านกองนโยบายและแผน
เพื่อเสนอขอสานัก
งบประมาณ

4 ชั่วโมง

คาเสนอของบประมาณและ
เอกสารประกอบการเสนอขอ
งบประมาณ

ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำนงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

-กองนโยบายและแผนแจ้ง
ผลการจัดสรรงบประมาณ
แก่ สวพ.
– เจ้าหน้าที่บริหารทุนแจ้ง
นักวิจัยที่ได้รบั จัดสรรทุน ให้
ทาสัญญารับทุนอุดหนุนกับ
มหาวิทยาลัย

10 นาที

-บันทึกข้อความการแจ้งผลการ
จัดสรรงบประมาณ
-บันทึกข้อความถึงนักวิจัยตาม
หน่วยงานต้นสังกัด

-หัวหน้าโครงการส่งสัญญา
รับทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย
-เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
รวบรวมจัดส่งสัญญาทุน
มายัง สวพ.

3 วัน

-บันทึกข้อความส่งสัญญารับ
ทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯสัญญารับทุนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมสัญญารับ
ทุน 2 ชุด
-วจ1 จานวน 2 ชุด
-ว-1ด จานวน 2 ชุด
-ไฟล์ CD 1 แผ่น
-บันทึกข้อความขอส่งสัญญารับ
ทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ
-สัญญารับทุนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย พร้อมสัญญารับ
ทุน 2 ชุด
-วจ1 จานวน 2 ชุด
-ว-1ด จานวน 2 ชุด
-ไฟล์ CD 1 แผ่น

2

10

11

12

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน /
กองนโยบาย
และแผน

นักวิจัย/
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย

แจ้งการได้รับการจัดสรร
งบประมาณแก่นักวิจัย

การจัดส่งสัญญารับทุน

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
ตรวจสอบ
เอกสาร /ออกเลข

-หัวหน้าโครงการส่งสัญญา
รับทุนร่วมกับมหาวิทยาลัย
-สวพ.ออกเลขสัญญารับทุน
ส่งหลักฐานถึงนักวิจัย

10 นาที

สัญญารับทุน

13

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
จัดส่งสัญญาทุนคืนนักวิจัย

3

-เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยส่ง
สัญญาทุนคืนนักวิจัยผ่านต้น
สังกัด
-เจ้าหน้าที่บริหารทุนจัดเก็บ
สัญญาทุนวิจัย
-แจ้งนักวิจัยเริ่มดาเนิน
โครงการวิจัยเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัยได้ตามงวด

10 นาที

-บันทึกข้อความถึงนักวิจัยผ่าน
คณะต้นสังกัด
-สัญญารับทุน 1 ชุด
-วจ1 จานวน 1 ชุด
-ว-1ด จานวน 1 ชุด

ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำนงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

3

14

นักวิจัย/
นักวิจัยส่งเอกสารดาเนินการ
เบิกจ่ายเงิน

15

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน

รวบรวมเอกสารเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายเงิน

4

-นักวิจัยส่งบันทึกข้อความ
และเอกสารที่เกีย่ วข้องผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด ของ
นักวิจัยภายใน 1 สัปดาห์ ที่
ได้รับสัญญาทุนวิจัย

1 วัน

เจ้าหน้าที่บริหารทุน
ประสานกับกองคลังเพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน

30 นาที่

1. บันทึกข้อความเอกสารขอ
เบิกเงินวิจัยจากนักวิจัย (โดยส่ง
บันทึกข้อความผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด ของนักวิจัย)
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน
(แบบ วจ 1)
5. แบบสรุปรายงานการใช้
จ่ายเงิน (แบบ วจ 2)
6. แบบรายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ด)
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน(ฉบับจริง)
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
1. บันทึกข้อความเอกสารขอ
เบิกเงินวิจัยจากนักวิจัย
2. บันทึกข้อความจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
3. บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินวิจัยเรียนอธิการบดี
ผ่านผอ.กองคลัง
4. สาเนาข้อโครงการวิจัย
5. สาเนาสัญญาทุนวิจัย
6. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน
(แบบ วจ 1)
7. แบบสรุปรายงานการใช้
จ่ายเงิน (แบบ วจ 2)
8. แบบรายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ด)
9. ใบเสร็จหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน(ฉบับจริง)
10. เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์

ลำดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำนงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะเวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

4

16

กองคลัง

- กองคลังโอนเงินให้นักวิจัย

10 นาที

โอนเงินวิจยั

17

18

19

20

นักวิจัย/
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
แหล่งทุน/
แหล่งทุน
หัวหน้า
โครงการวิจัย/
เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
แหล่งทุน
เจ้าหน้าที่
สวพ./คณะ/
หน่วยงานต้น
สังกัด
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
แหล่งทุน/กอง
คลัง

-ใบเสร็จ (เคลียเงินในแต่ละ
งวด)

ติดตามการดาเนินงานวิจัย

-แหล่งทุนทาหนังสือติดตาม 10 นาที
งานวิจัยกับนักวิจัย
-นักวิจัยจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้าให้แหล่งทุน
และมหาวิทยาลัย

- รายงานความก้าวหน้าด้าน
กาดาเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-นักวิจัยทาหนังสือจัดส่ง
10 นาที
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
มหาวิทยาลัยและแหล่งทุน
ตามกาหนดในสัญญา

- หนังสือนาส่งรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
- เล่มสมบูรณ์งานวิจัย

-เจ้าหน้าที่จัดส่งเล่มและ
files รายงานวิจัยไปยัง
ห้องสมุดทั้ง 4 วิทยาเขต
พื้นที่

5 นาที

- บันทึกข้อความนาส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยัง
ห้องสมุด
- เล่มสมบูรณ์งานวิจัย

10 นาที

จัดเก็บข้อมูล ในระบบ DRMS

-เจ้าหน้าที่ประสานงาน
แหล่งทุนสาเนาข้อมูลเก็บ
เป็นหลักฐาน

และ ในระบบ NRIIS

-แจ้งผลการปิดระบบและการ

บันทึกข้อความแจ้งปิดงานวิจัย
ในระบบ DRMS และ NRIIS
และเผยแพร่งานวิจยั

เผยแพร่งานวิจยั

สิ้นสุด
00yf

เผยแพร่งานวิจัย

