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วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดาเนินการรับ – ส่ง เอกสารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
และเพื่อให้ผู้ป ฏิบัติงานด้า นการด้านประสานงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

ตัวชี้วัดที่สาคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการดาเนินการ (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงาน :

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดาเนินงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยครอบคลุมตั้งแต่ การเริ่มรับเอกสาร
บันทึกข้อความจากคณะ การตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเสนอพิจารณารางวัล /การขอทุนสนับสนุนฯ
และอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนส่ งเสริมงานวิจัย การเสนอขอให้คณะกรรมการบริห ารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
พิจ ารณาอนุ มัติ การเสนอพิจ ารณาลงนามอนุมัติในแบบขอสนับสนุ นรางวั ล ตีพิมพ์ /ทุนอุ ดหนุนฯ และ
ประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ การแจ้งเวียนผลการพิจารณารางวัลฯและประกาศ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยให้หน่วยงานในสังกัดทราบ การทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับทุนอุดหนุน และการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

คาจากัดความ :

กองทุน หมายถึง กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
กรรมการและเลขานุการ หมายถึง กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยเลขานุการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
รางวัลผลงานวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง บทความ
จากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่มี
รายชื่อวารสารปรากฏในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ปรากฏข้อมูลเป็นที่
ยอมรับของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วารสาร ACI (ASEAN Citation Index) SJR (SCImago
Journal Rank) ISI (Institute of Scientific Information) หรือ Scopus
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16 ก.ค. 64
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หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

อธิการบดี : พิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย : พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้
เสนอขอรางวัลมายังกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ : พิจารณาเอกสารที่ได้รับจากผู้ช่วยเลขานุการ เสนอเข้าวาระที่ประชุมกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย(ผู้ช่วยเลขานุการ) : รับหนังสือที่ส่งถึง
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศของกองทุน
ส่งเสริ มงานวิจั ยของมหาวิทยาลั ยแล้ว เสนอต่อ กรรมการและเลขานุการเพื่อเสนอพิจารณาเข้าวาระการ
ประชุมต่อไป และมีหน้าที่ส่งหนังสือออกจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง :

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
3. ประกาศมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวั น ออก เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารสนับ สนุน ร างวั ล แก่ ผู้ มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกาศ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนการ
เสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.1 แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 001 แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2 แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 002 แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.3 แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 003 รายงานผลการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
เอกสารบันทึก :

ชื่อเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

ขั้นตอนดาเนินงาน
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยาเขต/คณะ/สถาบัน/สานัก ทาบันทึก
ข้อความเพื่อเสนอมายังประธานกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ ส่ง
ถึงสถาบันวิจยั และพัฒนา

1 วัน

-บันทึกข้อความจากคณะถึงประธาน
กองทุนฯ/ผอ.สวพ.
-เอกสารประกอบการขอรางวัล/ทุน
ประกอบด้วย
1.บันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุน
เงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 001
- สาเนาหน้าปก และบทความที่ได้
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุม/
วารสารฉบับสมบูรณ์
- Proceedings การประชุม (Hard
Copy และ/หรือ CD)
- หลักฐานทีม่ ีค่า ISI Impact
Factor หรือการจัดอยู่ในควอไทล์ ค่า
TCI (กรณีเป็นวารสาร)
2. บันทึกข้อความขออนุมัติสนับสนุน
การเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ
- แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 002
- หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว
- สาเนาหนังสือการตอบรับเข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ
กาหนดการตีพมิ พ์
- หลักฐานการจัดประชุมพิมพ์
เฉพาะหน้าเว็บไซต์ของการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
- กาหนดการเสนอผลงานภาค
บรรยาย
- ร่างบทความทีจ่ ะนาไปเสนอต่อที่
ประชุม
- สาเนา/หลักฐานทีแ่ สดงว่าบทความ
ฉบับสมบูรณ์ของท่านได้รับการตีพมิ พ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือ
รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
- สาเนา/หลักฐานที่แสดงว่าวารสาร
ที่ได้ลงตีพิมพ์ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล (กรณีทเี่ สนอผลงานใน
ต่างประเทศ)

เริ่มต้น
1

คณะ/
สานักงาน/
สถาบัน

ทาบันทึกเสนอขอรางวัลตีพิมพ์ฯ/
เสนอขอสนับสนุนรับทุนฯ/ขอความ
อนุเคราะห์ฯ

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

3. บันทึกข้อความขอรายงานผลการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในต่างประเทศ
- แบบฟอร์ม IRD-RMUTTO – 003
รายงานผลการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ ()
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมปก
และสารบัญ
- สาเนา/หลักฐานการสืบค้นที่แสดงว่า
บทความของท่านปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล
- สาเนามติที่ประชุมจาก
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ครั้งที่.........../.....................
- สาเนา/หลักฐานการเบิกเงินในการ
เดินทางนาเสนอผลงาน

1
2

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

แก้ไข
ลงทะเบียนรับและ
ตรวจสอบเอกสาร

ถูกต้อง

3

เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.จนท.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ทาการ
ลงทะเบียนรับบันทึกข้อความแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
เอกสารแล้วเสนอเลขานุการกองทุน
ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจจัย
เสนอเอกสารต่อเลขานุการ (ผู้อานวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา)
3.เลขานุการดาเนินการเตรียมข้อมูลเพือ่
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
เลขานุการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เสนอวาระเข้า
พิจารณาในการประชุมฯ

15นาที เอกสารตามลาดับที่ 1

5 นาที
5 นาที

1 วัน

เอกสารตามลาดับที่ 1

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

4

คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

3

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนรางวัลฯ
ทุนอุดหนุน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

1.ระเบียบวาระการประชุม
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ต ะ วั น อ อ ก ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ส่ ง เสริ ม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
4.ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลตะวั น ออก เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก าร
สนั บ สนุ น รางวั ล แก่ ผู้ มี ผ ลงานวิ จั ย และ
บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกาศ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559
5.ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับ
ทุน เพื่ อ สนั บ สนุ นการเสนอผลงานวิ จัย ใน
ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม
2560
6.ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับ
ทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่
17 ตุลาคม 2560
7.เอกสารอื่นๆ ตามเอกสารตามลาดับที่ 1

แก้ไข
พิจารณาการสนับสนุน
รางวัล/ทุนและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

เห็นชอบ

5

6

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

เสนอลงนามอนุมัติสนับสนุนรางวัลและ
ประกาศรายชือ่ ผู้ได้รับสนับสนุนรางวัล
ตีพิมพ์ฯ

แจ้งการพิจารณาให้นักวิจัย
และกองคลัง

1.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั นา 30
มติที่ประชุมมาทาบันทึกข้อความถึง
นาที
ประธานกรรมการบริหารกองทุน เพื่อลง
นามอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัล/ทุน และลง
นามประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจยั

1.บันทึกข้อความขออนุมัติลงนาม
2.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสนับสนุนฯ
3. มติที่ประชุม
4. แบบฟอร์มIRD-RMUTTO-001
5. แบบฟอร์มIRD-RMUTTO-002
6. แบบฟอร์มIRD-RMUTTO-003

1.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ทา
บันทึกข้อความถึงอธิการบดี /
ผู้อานวยการกองคลัง เพื่อขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนรางวัลฯ ทุนฯ
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ทาบันทึกถึงวิทยาเขต/คณะ/สถาบัน/
สานัก เพื่อแจ้งผลการพิจารณารางวัล
ให้กับนักวิจัย

1. บันทึกข้อความถึงอธิการบดี/
ผู้อานวยการกองคลัง เพือ่ ขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนรางวัลฯ ทุนฯ
2. มติที่ประชุม
3.-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสนับสนุน
รางวัลฯ
4 บันทึกข้อความถึงวิทยาเขต/คณะ/
สานักงาน/สถาบัน

1
ชั่วโมง

ลาดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

7

กองคลัง

8

เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี าร/รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

14วัน

โอนเงินรางวัล/ทุน

-กองคลังทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัล
ถึงอธิการบดี และดาเนินการโอนเงินให้
นักวิจยั

จัดเก็บข้อมูล

จบ

-ฝ่ายเลขานุการฯจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นสถิติ 20
การเบิกจ่ายและรายงานผลในการประชุม นาที
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- สาเนาสมุดบัญชี
- เอกสารใบสาคัญรับเงิน
- เอกสารแบบคาขอรับเงินผ่าน
ธนาคาร
- เอกสารตามข้อ5 และ 6

