มทร. ตะวันออก
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การขอขยายเวลาดาเนินงานวิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-06

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นางสาวเตือนใจ สลับศรี
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ : 1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

(ถ้ามี)
สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สาคัญ :
ขอบเขตงาน :

คาจากัดความ :

1.เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในกรณีที่นักวิจัยขอขยายเวลาการดาเนินโครงการวิจัย
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยดาเนินงานขอขยายเวลาดาเนินงานวิจัยได้ถูกต้องตามขั้นตอน
ร้อยละ 80 ของผูไ้ ด้รับสนับสนุนทุนวิจัยดาเนินงานได้ตามขั้นตอนการขอขยายเวลาการดาเนินงานวิจัย
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการขอขยายเวลาดาเนินงานวิจัย การพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการ
ดาเนิน งานวิ จัย การรายงานความก้ า วหน้ าในระบบบริ หารจัด การงานวิ จัย ของหน่ว ยงาน (Department Research
Management System : DRMS) และ/หรือ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and
Innovation Information System (NRIIS) และการจัดเก็บเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน
เงินสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะ
ดาเนินการวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานวิจัยภายนอก
เพื่อให้นักวิจัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัย หมายถึง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย เป็นผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นที่สงสัย
การขยายเวลาดาเนินการวิจัย หมายถึง การขอขยายเวลาในการดาเนินงานวิจัย โดยนักวิจัยที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการวิจัย ให้ผู้อานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายเวลาดาเนินการวิจัย โดยระบุวันที่
คาดว่ าจะด าเนิน การเสร็ จสิ้ น ซึ่งต้อ งไม่เ กิน กว่ าที่ กาหนดตามข้อ ที่ 16 ตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้หน่วยงาน
ก าหนดแผนวิ ธี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานของแต่ ล ะโครงการวิ จั ย โดยสามารถขอขยายเวลาได้ อี ก
1 ปีงบประมาณ หรือตามที่แหล่งทุนภายนอกกาหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้ว ย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อที่ 14 และข้อที1่ 6 หน้าที่ 6 และ 7 นั้น

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

อธิการบดี : พิจารณาลงนามอนุมัติการขอขยายเวลาการดาเนินการวิจัย
ผู้บริหารระดับคณะและสถาบัน : พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัย: จัดทาบันทึกข้อความและเอกสารขออนุมัติขยายเวลาในการดาเนินงานวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ : มีหน้าที่รับหนังสือ เสนอผู้บริหารเกษียนหนังสือตามลาดับชั้น และจัดส่งหนังสือ
เจ้ าหน้ าที่ บ ริห ารทุ นวิจั ย : จัด ท าบั น ทึก ข้ อความและรวบรวมเอกสารการขออนุ มัติ ข ยายเวลาในการด าเนิ นงานวิ จั ย
เพื่อนาส่งแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย และแนบเอกสารการขอขยายเวลาในระบบ NRIIS และ/หรือ DRMS

เอกสารอ้างอิง :

1.
2.
3.
4.
5.

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
สัญญาทุนวิจัยและเอกสารท้ายสัญญาทุนวิจัยนั้นๆ
คู่มือนักวิจัยตามแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS)
คู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information
System (NRIIS)
6. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์มที่ใช้ :

1. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
2. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรือ่ งขอขยายเวลาดาเนินงานวิจัย (แบบ สวพ.ขย 56)
ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานทีจ่ ัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

1. บันทึกข้อความเอกสารขออนุมตั ิ
ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย

นักวิจัย/เจ้าหน้าที่
สวพ.

ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

2. บันทึกข้อความขอขยายเวลาจาก
คณะถึงสถาบันวิจยั และพัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

3. แบบรายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ช/ด)

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

4. แบบฟอร์มขอชี้แจงเรื่องขอขยาย
เวลาดาเนินงานวิจัย
(แบบ สวพ.ขย 56)
5. บันทึกข้อความถึงอธิการบดีขอ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาดาเนิน
งานวิจัย

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

6 .หนังสือภายนอกถึงแหล่งเพื่อ
อนุมัติขยายเวลา

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

6. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณาขออนุมตั ิขยายเวลางานวิจัย
ให้นักวิจัยตามหน่วยงานในสังกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. นักวิจัยทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติขยายเวลาดาเนินงานวิจัยถึง
คณบดี
2. สานักงานคณบดีทาบันทึก
ข้อความถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. กรณีที่วิทยาเขตมีรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต
3.1 นักวิจัยทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติขยายเวลาดาเนิน
งานวิจัยผ่านรองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต
3.2 สานักงานประจาวิทยาเขตทา
บันทึกข้อความถึง
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 วัน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ขยายเวลาดาเนินงานวิจัยจาก
คณะ/สานักงานประจาวิทยา
เขตถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. แบบรายงานขยายเวลา
(สวพ.ขย.) จานวน 1 ชุด
3. แบบรายงานความก้าวหน้า
(ต-1ด) จานวน 1 ชุด
4. แบบฟอร์มตามแหล่งทุน
กาหนด (กรณีงบภายนอก)

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณลงรับ
ทะเบียนรับหนังสือ
2. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย
ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร
ประกอบการขอขยายเวลาการ
ดาเนินงานงานวิจยั
3. หัวหน้าสานักงานเกษียนหนังสือ
ถึงผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และมอบเจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย
4. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยทา
บันทึกข้อความถึงอธิการบดีเพื่อขอ
อนุมัติลงนามขยายเวลาดาเนินงาน
โครงการวิจัย

10 นาที

เอกสารตามลาดับที่ 1

เริ่มต้น
1

2

นักวิจัย/คณะ/
รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต

ส่งบันทึกข้อความขอขยาย
เวลาการดาเนินงานวิจัย

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ/
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

ไม่ถูกต้อง
ลงทะเบียนรับ
และตรวจสอบ
เอกสาร
ถูกต้อง

1

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยทา
บันทึกข้อความถึงอธิการบดี เพื่อ
อนุมัติลงนามขยายเวลาดาเนินงาน
โครงการวิจัย
2. กรณีงบภายนอก ทาหนังสือ
ภายนอกขออนุมัติขยายเวลาการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยจากแหล่ง
ทุน

1 วัน

1. เอกสารตามลาดับที่ 1
2. บันทึกข้อความถึงอธิการบดี
ลงนามพิจารณาอนุมตั ิขยาย
เวลาฯ
3. หนังสือภายนอกถึงแหล่งทุน
ขอขยายเวลาการดาเนิน
งานวิจัยฯ (กรณีแหล่งทุน
ภายนอก)

10 นาที

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาให้นักวิจยั

1. ทาบันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการ
ดาเนินงานงานวิจัยให้นักวิจัยทราบ
ตามหน่วยงานต้นสังกัด

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
อนุมัติขยายเวลาการดาเนินงาน
งานวิจัย
2. หลักฐานการขออนุมัติขยาย
เวลาดาเนินงานวิจัย

20 นาที

เอกสารตามลาดับที่ 4

จัดเก็บข้อมูล

1. เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัยสแกน
ไฟส์แนบในระบบ DRMS และ/หรือ
ระบบ NRIIS
2. จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม

1

3

ลำดับที่ 3

อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ

4

5

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทุนวิจัย

สิ้นสุด
00yf

