มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
วิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-05

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : น.ส.เตือนใจ สลับศรี
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ : 1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สาคัญ :
ขอบเขตงาน :
คาจากัดความ :

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

เอกสารอ้างอิง :

1. เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยดาเนินงานแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง
ร้อยละ 80 ของผูไ้ ด้รับสนับสนุนทุนดาเนินงานได้ตามดาเนินงานแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานวิจัยถูกต้อง
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินงานในการติดตามความก้าวหน้าของการงานวิจัย การ
พิจารณารายงานความก้าวหน้า และการจัดเก็บเอกสาร
เงินสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะดาเนินการวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยเงินภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้
นักวิจัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
เงินสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณแต่ละโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปและใบจัดสรรเงินประจางวดของสานักงบประมาณ
รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุน
นักวิจัย หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย เป็นผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นที่สงสัย
หัวหน้าโครงการวิจัย หมายถึง ผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและ
วางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมทั้งการ
บริหารโครงการวิจัยให้ สัมฤทธิ์ผลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ระบบติดตามความก้าวหน้า หมายถึง ระบบทีใ่ ช้ในการติดตามการดาเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการของงานวิจัยประเภท
ต่างๆ เช่น การดาเนินโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
อธิการบดี : พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบผลการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยเผยแพร่ข้อมูล ลงนามในบันทึกข้อความนาส่ง
แหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต/คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน/ผู้อานวนการสานัก : พิจารณาอนุมตั ดิ าเนินโครงการวิจัย
ให้ความเห็นชอบ/และเสนอแนะผลการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยเผยแพร่ข้อมูล
นักวิจัย: มีห น้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัย ของตนเองเริ่มตั้งแต่ การเสนอขอโครงการวิจัย การรายผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัย การปิดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน
(Department Research Management System : DRMS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Research and Innovation Information System (NRIIS)
เจ้าหน้าที่สารบรรณ: มีหน้าที่รับหนังสือ เสนอผู้บริหารเกษียนหนังสือตามลาดับชั้น และจัดส่งหนังสือ
เจ้าหน้าที่บริหารทุน วิจัย : มีหน้าที่ในการประสานงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และอานวยความสะดวกในการ
กรอกรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research
Management System : DRMS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and
Innovation Information System; NRIIS)
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
2. คารับรอง หรือบันทึกข้อตกลงจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
3. คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)
4. คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information
System (NRIIS)
5. คู่มือนักวิจัยตามแหล่งทุน
6. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
วิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-05

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : น.ส.เตือนใจ สลับศรี
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ : 1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)

สถาบันวิจยั และพัฒนา

แบบฟอร์มที่ใช้ :

1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าตามแหล่งทุน (กรณีงบประมาณภายนอก)
3. แผนการดาเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (ผด1)
ชื่อเอกสาร
1. บันทึกข้อความ
นาส่งเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย
2. แบบรายงาน
ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย
(แบบ ต-1ชด) และ
แบบฟอร์มขอชี้แจง
เรื่องขอขยายเวลา
ดาเนินงานวิจัย
(แบบสวพ.ขย.56)

ผู้รับผิดชอบ

สถานทีจ่ ัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

เจ้าหน้าที่บริหาร ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา/
ระบบ DRMS และ NRIIS
ทุนวิจัย

10 ปี

เรียงตามวันที่

เจ้าหน้าที่บริหาร ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา/
ระบบ DRMS และ NRIIS
ทุนวิจัย

10 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียด
งาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
ทาบันทึกข้อความแจ้งไปยัง
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อให้นักวิจัยรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการวิจัย
2.เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยส่ง
ข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์
ออนไลน์ และทางไลน์กลุ่มวิจัย

10 นาที

1.นักวิจัยจัดทาเอกสารเพื่อ
รายงานความก้าวหน้างานวิจยั
และบันทึกข้อความผ่านต้นสังกัด
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.นักวิจัยกรอกรายงาน
ความก้าวหน้าผ่านระบบ NRIIS
และ/หรือระบบ DRMS

3 วัน

1. บันทึกข้อความแจ้งนักวิจัย
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย
2. แบบรายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ชด) และแบบฟอร์มขอ
ชี้แจงเรื่องขอขยายเวลาดาเนิน
งานวิจัย (แบบสวพ.ขย.56)
3. แบบรายงานความก้าวหน้า
ตามแหล่งทุนวิจัยกาหนด
หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานวิจัยได้ที่
https://ird.rmutto.ac.th/
เมนู Download และคลิกที่
แบบฟอร์มวิจัย
1. บันทึกข้อความขอส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
2. เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
ที่ลงลายมือชื่อหัวหน้า
โครงการวิจัย
3. ข้อมูลรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยในระบบ NRIIS
และ/หรือระบบ DRMS

1. รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน หรือ
ผู้อานวยการสานัก พิจารณาการ
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ
ผลการประเมินราย
ความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/
โครงการวิจัย
2. สารบรรณประจาวิทยาเขต/
คณบดี/สานัก/สถาบัน จัดทา
บันทึกข้อความพร้อมแนบ
เอกสารที่เกีย่ วข้องส่งมาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 วัน

เริ่มต้น
1

เจ้าหน้าที่
บริหารทุนวิจัย

2

นักวิจัย

แจ้งนักวิจัยรายความก้าวหน้า
โครงการวิจัย

จัดทารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย

3

รอง
อธิการบดี/
คณบดี/
ผู้อานวยการ
สถาบัน
ผู้อานวยการ
สานัก

ไม่สนับสนุน
พิจารณารายงาน
ความก้าวหน้า

สนับสนุน

1

1. บันทึกข้อความลงนามโดย/
รองอธิการบดี/คณบดี/สานัก/
สถาบัน เพื่อนาส่งเอกสาร
2 .เอกสารรายงานความ
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
(แบบ ต-1ช/ด) ที่ลงลายมือชื่อ
หัวหน้าโครงการวิจัย และรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
สถาบัน หรือผู้อานวยการสานัก
4. แบบรายงานความก้าวหน้า
ตามแหล่งทุนวิจัยกาหนด

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ/
เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

ไม่ครบถ้วน
รับเอกสาร/ตรวจ
เอกสาร

ครบถ้วน
5

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

จัดเก็บเอกสาร

สิ้นสุด

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณรับ
เอกสารรายงานความก้วหน้า
โครงการวิจัย
2. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยตรวจ
ความถูกต้องเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย
3. เจ้าหน้าที่งบริหารทุนวิจัย
ทาบันทึกข้อความเสนอ
อธิการบดีลงนาม เพื่อนาส่ง
รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยให้แหล่งทุนวิจัย

15 นาที

เอกสารลาดับที่ 3

1. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยแนบ
เอกสารรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยในระบบ NRIIS
2. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
จัดเก็บเอกสารรายงานผลการ
ติดตามความก้าวหน้างาน
โครงการวิจัยใส่แฟ้มเพื่อเก็บเป็น
หลักฐาน

15 นาที

เอกสารตามลาดับที่ 3

ลาดับที่ 2

1
4

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียด
งาน

