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บทที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานหนวยงาน 

1.ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 -  ประวัติความเปนมาโดยยอ 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไดจัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนท่ี 118 ก เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ไดแยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 
         ปจจุบัน มี ดร.อนันต พงศธรกุลพานิช เปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรองผูอํานวยการได 3 
ตําแหนง ซึ่งแบงเปน 
         1. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร ไดแก นางสาววรรษมนต สันติศิริ 
         2. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ ไดแก นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป 
         3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายพัฒนางานวิจัย ไดแก ดร.มนัน ชาญนําสิน 
         กรอบการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อแรกต้ังไดถูกกําหนดความรับผิดชอบ กํากับและดูแลการ
บริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย แตตอมาไดมีการโอนงานบริการ
วิชาการ ออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปอยูในความรับผิดชอบของกองกิจการพิเศษ ต้ังแตวันที่ 11 กรกฎาคม 
2550 คงเหลือเฉพาะสวนงานบริหารการวิจัย และงานถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัย ตอมามีการยุบรวม
หนวยงาน และไดโอนงานบริการวิชาการมาอยูในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกคร้ังหนึ่ง  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการประจําสถาบัน ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี เปนผูกํากับดูแลกิจการของสถาบันฯ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกําหนดวาระการประชุม 2 เดือน/ครั้ง ทั้งนี้ในกรณีมีเรื่องเรงดวนอาจ
เรียกประชุมเปนการเฉพาะได โดยปจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการแบงสวนงานภายใน ดังนี้  
         1. งานบริหารงานทั่วไป 
         2. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
         3. งานบริหารทุนวิจัย 
         4. งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
         5. งานสิทธิประโยชน 
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2.  วิสัยทัศน / พันธกิจ 

 วิสัยทัศน : 
 เปนผูนําดานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการภาคตะวันออก เพ่ือการนําไปใชประโยชน มุงสูประชาคม
อาเซียน 
 
 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา : 
  1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเปนนักวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
  2. สรางงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการท่ีตอบสนองและเปนประโยชนตอชุมชน 
อุตสาหกรรม และประเทศชาติที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการใหมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
  4. สรางเครือขายงานวิจัยในระดับประชาคมอาเซียน 
  5. สรางการเติบโตอยางตอเน่ืองและย่ังยืนดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสรางชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได  

3.  รายช่ือผูบริหารของหนวยงานชุดปจจุบัน 

 1. ดร.อนันต พงศธรกุลพานิช  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 2. นางสาววรรษมนต สันติศิริ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร  
 3. นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ  
          4.  ดร.มนัน ชาญนําสิน   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายพัฒนางานวิจัย  
 5.  นางสาวเตือนใจ  สลับศรี รักษาการหัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  รายช่ือบุคลากรของหนวยงาน 
 1. นางสาวนิราวัลย   ศรีทอง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 2. นางสาววรรณษา   บาลโสง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 3. นางสาวอธิษฐาน   บุญเสริม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 4. นางสาวลัคนามณี   บังเกิดสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 5. นางสาววิลาวัลย   ฤทธ์ิเรืองโรจน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 6. นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล เจาหนาที่วิจัย 

 7. นางสาวปุญณชา   สุริยะสาร เจาหนาที่วิจัย 

 8. นางสาวประกาย   ขวัญหลาย นักวิชาการศึกษา 
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5.  โครงสรางการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 2 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. งานบริหารงานท่ัวไป  
2. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
3. งานบริหารทุนวิจัย              
4. งานสิทธิประโยชน 
5. งานบริการวิชาการแกสังคมและงานถายทอดเทคโนโลยี 
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1. งานบริหารงานทั่วไป 

(จํานวน 3 คน) 
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นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง  (งานบริหารงานทั่วไป) 
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป  

 1.  ขั้นตอนงานสารบรรณ (การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ) 

 2.  ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจาง 

 3.  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-001 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาวนิราวัลย ศรีทอง 

ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 

   

1 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณติดตามเพื่อ 
ขอขอมูลในการตอบกลับ
หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 

10 นาที/เรื่อง -หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

2 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 

นําเสนอหัวหนาเพื่อพิจารณาใน
เบื้องตน 

5 นาที/คร้ัง หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

3 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานฯ พิจารณา         
ในเบ้ืองตน 

5 นาที/เรื่อง หนงัสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

4 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 

นําเสนอ ผอ.สวพ. เพ่ือพิจารณา 
สั่งการ 

5 นาที/คร้ัง หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

   
 

   

เริ่มตน 

ลงทะเบียนรบัหนังสือจากหนวยงาน    

ภายใน/ภายนอก 

สงหนังสือใหหัวหนาสํานักงานฯ 

พิจารณา 

หน.สนง.พิจารณา   

เบี้องตน 

เสนอ ผอ.สวพ. พิจารณา 

1 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 

   

5 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สวพ.พิจารณาสั่งการ 1 วัน หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

6 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณบันทึกคําสั่ง
การในระบบ  

40 วินาที/
เรื่อง 

หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

7 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีสารบรรณสงตอไปยัง
งานท่ีเกี่ยวของภายใน สวพ.          
เพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป  

5 นาที/เรื่อง หนังสือราชการ 
(ภายใน/
ภายนอก/อื่นๆ) 

   
 
 
 

   

1 

ผอ.สวพ.พิจารณา

สั่งการ          

บันทึกคําส่ังการ 

สงมอบใหผูรับผิดชอบ/เสนอตอ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จบ 
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เสนอ ผอ.สวพ. พิจารณา 

เริ่มตน 

ลงทะเบียนรบัหนังสือจากหนวยงาน    

ภายใน/ภายนอก 

สงหนังสือใหหัวหนาสํานักงานฯ 

พิจารณา 

หน.สนง.พิจารณา   

เบี้องตน 

ผอ.สวพ.พิจารณา

สั่งการ          

บันทึกคําสั่งการ 

สงมอบใหผูรับผิดชอบ/เสนอตอ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

จบ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 
หมายเลขเอกสาร 

หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 

การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา : ......................................... 

           นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

ผูทบทวน :............................. 

             นางศรัณยา  รักเสรี 

ผูอนุมัต ิ:.......................................... 

         นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการ  

2. เพ่ือเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3. เพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกระบวนการในงานสารบรรณ 
 

ขอบเขต  

เอกสารน้ีครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานสารบรรณ  ตั้งแตการลงทะเบียนรับหนังสือจนถึงการมอบหมายไปยังผูรับผิดชอบ

โดยตรง  เพื่อสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป   
 

คําจํากัดความ  

- สวพ.  หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

      1.  ลงทะเบียนรับหนังสือจากหนวยงานภายใน/ภายนอก 

      2.  นําเสนอหัวหนาเพื่อพิจารณาในเบื้องตน 

      3.  หัวหนาสํานักงานฯ พิจารณาในเบ้ืองตน 

      4.  นําเสนอ ผอ.สวพ. เพื่อพิจารณา สั่งการ 

      5.  เจาหนาท่ีสารบรรณบันทึกคําส่ังการในระบบ 

      6.  เจาหนาท่ีสารบรรณสงตอไปยังงานท่ีเกี่ยวของภายใน สวพ. เพ่ือสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  

 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   

 (DWS = Document Work Service)  

1) หนังสือราชการ (ภายใน) DWS - SOP 303-1-01 

2) หนังสือราชการ (ภายนอก) DWS - SOP 303-1-02 
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ทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดซื้อ-จัดจาง 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-002 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาวนิราวัลย ศรีทอง 

ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 

   

1 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 

- งานพัสดุสํารวจความตองการ    
ในการใชวัสดุ/ครุภัณฑ          
ของสํานักงาน ตามรายไตรมาส 
- การเตรียมจัดทําใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง  

1 วัน ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 
(สํานักงาน, 
โครงการของ 
สวพ.) 

2 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานพิจารณา        
ในเบ้ืองตน 

30 นาที ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

3 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสดุเสนอใบขออนุมัต ิ
จัดซื้อ/จัดจาง ให ผอ.สวพ. 

15 นาที ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

4 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สวพ. พิจารณาลงนาม 30 นาที ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

   
 
 

   

เริ่มตน 

งานพัสดุจัดทําใบเสนอจัดซื้อ/จัดจาง 

พิจารณา       

เบี้องตน 

เสนอ ผอ.สวพ. พิจารณา 

พิจารณา        

ลงนาม 

1 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 

   

5 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดสงใบขออนุมัติ

จัดซื้อ/จัดจาง (ครั้งท่ี 1) ไปยัง 

กองคลัง (งานบริหารงานท่ัวไป) 

 

15 นาที ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

6 กองคลัง       

(งานพัสดุ) 

 

 กองคลัง งานพัสดุ จัดทําใบขอ

อนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง  

                     

7 วัน ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

7 กองคลัง       

(งานบริหาร     

งานท่ัวไป) 

 

 กองคลัง (งานบริหารงานท่ัวไป) 

จัดสงใบขออนุมัติเบิกเงิน              

จัดซื้อ/จัดจาง กลับมายัง สวพ. 

 

7 วัน ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

8 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สวพ.พิจารณาลงนาม 1 วัน ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

9 น.ส.นิราวัลย  

ศรีทอง 

 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดสงใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง (ครั้งท่ี 2) ไปยัง 
กองคลัง (งานบริหารงานท่ัวไป) 
  

15 นาที ใบขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจาง 

    
 
 

  

1 

จัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

(ครั้งท่ี 1) 

จัดทําใบขอนุมัติเบิกเงิน            

จัดซื้อ/จัดจาง 

จัดสงใบขออนุมัติเบิกเงิน           

จัดซื้อ/จัดจาง  

พิจารณาลงนาม 

จัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

(ครั้งท่ี 2) 

จบ 
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เริ่มตน 

งานพัสดุจัดทําใบเสนอจัดซื้อ/จัดจาง 

พิจารณา       

เบี้องตน 

เสนอ ผอ.สวพ. พิจารณา 

พิจารณา        

ลงนาม 

จัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

(ครั้งท่ี 1) 

จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน           

จัดซื้อ/จัดจาง 

จัดสงใบขออนุมัติเบิกเงิน 

จัดซื้อ/จัดจาง 

พิจารณาลงนาม 

จัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง       

(ครั้งที่ 2) 

จบ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 

หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 

การจัดซื้อ-จัดจาง 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา : ........................................ 

           นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

ผูทบทวน :................................... 

                 นางศรัณยา รักเสรี 

ผูอนุมัต ิ: ........................................   

นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการ  

2. เพ่ือเปนกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

3. เพ่ือใหกระบวนการในการจัดซื้อ/จัดจาง  เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

ขอบเขต  

เอกสารน้ีครอบคลุม ตั้งแตการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง  ไปจนถึงการไดรับอนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง     

 

คําจํากัดความ  

- สวพ.  หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

ผูปฏิบัติงาน (Operator) นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

      1.  สํารวจความตองการในการใชวัสดุ/ครุภัณฑของสํานักงาน ตามรายไตรมาส  

      2.  จัดทําใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง  

      3.  เสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาในเบื้องตน 

      4.  เจาหนาที่พัสดุเสนอใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ให ผอ.สวพ. 

      5.  ผอ.สวพ. พิจารณาลงนาม 

      6.  เจาหนาที่พัสดุจัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง (คร้ังที่ 1) ไปยัง กองคลัง (งานบริหารงานทั่วไป) 

      7.  กองคลัง งานพัสดุ จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง  

      8.  กองคลัง (งานบริหารงานทั่วไป) จัดสงใบขออนุมัติเบิกเงิน จัดซื้อ/จัดจาง กลับมายัง สวพ. 

      9.  ผอ.สวพ.พิจารณาลงนาม 

      10. เจาหนาที่พัสดุจัดสงใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง (คร้ังที่ 2) ไปยัง กองคลัง (งานบริหารงานทั่วไป) 
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      11. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง 

เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  

 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   

 (PRWS = Procurement Work 

Service)  

1) ใบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง PRWS - SOP 303-1-01 

2) ใบขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจาง PRWS - SOP 303-1-02 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ             

เพื่อเลื่อนคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-003 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาวนิราวัลย ศรีทอง 

ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุล 

 
 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

งานบริหารงานทั่วไป  
 

   

1 กองบริหารงาน

บุคคล (กบ.) 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคลแจง
กําหนดการดําเนินการสงเอกสาร
ประเมินมายังทุกหนวยงานใน
สังกัด 

- เอกสารประกอบ 
การประเมิน (แบบ

ท่ี 1-3) แบบ
หมายเลข 1-2 

2 พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  

 พนักงานฯ จัดทําขอตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

- เอกสารประกอบ 
การประเมิน (แบบ
ท่ี 1-3) แบบ
หมายเลข 1-2 

3  

รอง ผอ.สวพ. 

 

 รอง ผอ.สวพ. พิจารณาภาระงาน
ตามขอตกลงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

- เอกสารประกอบ 
การประเมิน (แบบ
ท่ี 1-3) แบบ
หมายเลข 1-2 

4  

ผอ.สวพ. 

 

 
 
 

ผอ.สวพ. พิจารณาภาระงานตาม
ขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- เอกสารประกอบ 
การประเมิน (แบบ
ท่ี 1-3) แบบ
หมายเลข 1-2 

5 งานบุคลากร 
(น.ส.นิราวัลย  ศรี

ทอง) 

 
 
 
 

งานบุคลากรจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

30 นาที คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการ
กล่ันกรองการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

6 ผอ.สวพ.  
 
 
 
 

ผอ.สวพ. พิจารณาลงนามคําส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรอง       
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1 วัน คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการ
กล่ันกรอง              
การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

      

แจงกําหนดการดําเนินการ 

เริ่มตน 

จัดทําขอตกลง (TOR)            

ไมผาน 

พิจารณา 

ภาระงาน 

ผาน 

พิจารณา 

ภาระงาน 

ไมผาน 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ 

พิจารณาลง

นามคําสั่ง 

2 

ผาน 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

      

      

7 พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 

พนักงานฯ จัดทําผลการประเมิน

ตนเองเพื่อเสนอให

คณะกรรมการฯ ตรวจ  

30 วัน เอกสารประกอบ 
การประเมิน          
(แบบท่ี 1-4) 
 

8 คณะกรรมการ

กลั่นกรอง 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ มีการปรับปรุง

ขอตกลงการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

5 เดือน เอกสารประกอบ 
การประเมิน          
(แบบท่ี 1-4) 

 

9 คณะกรรมการ

กลั่นกรอง 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ประเมิน/
วิเคราะห ผลสําเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ 

1 เดือน เอกสารประกอบ 
การประเมิน          
(แบบท่ี 1-4)   
แบบหมายเลข 2    

10 งานบุคลากร 
(น.ส.นิราวัลย ศรี

ทอง) 

 
 
 
 

งานบุคลากรสงผลการประเมิน
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ถึงกองบริหารงานบุคคล 

20 นาที เอกสารประกอบ 
การประเมิน          
(แบบท่ี 3) 
แบบหมายเลข  
1-2 

    
 

  

จัดทําผลการประเมินตนเอง      

ปรับปรุง 

ปรับปรุงขอตกลงการประเมินผล    

ปฏิบัติราชการ 

1 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

สงผลการประเมิน 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

แจงกําหนดการดําเนินการ 

พิจารณาลงนาม

คําสั่ง 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ 

2 

จัดทําขอตกลง (TOR) 

รองผอ.สวพ. 
พิจารณาภาระงาน 

ผอ.สวพ. 
พิจารณาภาระงาน 

ผาน 

ผาน ไมผาน 

ไมผาน 
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ปรับปรุง 

จัดทําผลประเมินตนเอง 

ปรับปรุงขอตกลงการประเมินผล    

ปฏิบัติราชการ 

1 

สิ้นสุด 

สงผลการประเมิน 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ       

เพื่อเลื่อนคาตอบแทน              
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา : นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง ผูทบทวน : นางศรัณยา  รักเสรี ผูอนุมัต ิ: นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการ  
2. เพ่ือเปนกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
3. เพ่ือใหผลการประเมินเปนไปตามกฏเกณฑและมีความยุติธรรม 
 

ขอบเขต  
เอกสารน้ีครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานบุคลากร ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                         
เพ่ือเลื่อนคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต การรับทราบกําหนดการจากกองบริหารงานบุคคล  
การแตงต้ังคณะกรรมการ  จัดทํา/ปรับปรุง ขอตกลงการประเมินผลปฏิบัติราชการ  การประเมิน  และการสงผล
การประเมิน     

 

คําจํากัดความ  
- สวพ.  หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   1.  กองบริหารงานบุคคลแจงกําหนดการดําเนินการสงเอกสารประเมินมายังทุกหนวยงานใน                          
สังกัดสวพ.  
2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.  ผอ.สวพ. พิจารณาลงนามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4.  คณะกรรมการจัดทําขอตกลง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.  คณะกรรมการมีการปรับปรุงขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.  คณะกรรมการประเมิน/วิเคราะห ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
7.  เจาหนาที่งานบุคลากรสงผลการประเมินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของถึงกองบริหารงานบุคคล 
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เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   

 (PEWS = Personnel Work Service)  

1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล            
การปฏิบัติราชการ 

PEWS - SOP 303-1-01 

2) แบบท่ี 1 แบบขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
ขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก          
สายสนับสนุน (องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70%) 
 

PEWS - SOP 303-1-02 

3) แบบท่ี 2 แบบขอตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) ของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (องคประกอบท่ี 
2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30%)  

PEWS - SOP 303-1-03 

4) แบบท่ี 3 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

PEWS - SOP 303-1-04 

5) แบบหมายเลข 1 บัญชีรายชื่อพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงในหนวยงานนี้ 

PEWS - SOP 303-1-05 

6) แบบหมายเลข 2 บัญชีรายละเอียดการเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

PEWS - SOP 303-1-06 
 

7) แบบท่ี 4 แฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) PEWS - SOP 303-1-07 
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นางสาวเตือนใจ  สลับศรี  (งานบริหารงานทั่วไป) 
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ นักวิชาการศึกษา 

 1.  ขั้นตอนการจัดประชุมและรายงานการประชุม 

 2.  ขั้นตอนบริหารความเสี่ยง 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดประชุมและรายงานการ

ประชุม 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-004 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดยนางสาวเตือนใจ สลับศร ี
ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุล
พานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

1   
 

   

2 คณะกรรม 

การประชุม/

ผูชวยเลขานุ

การ 

 กําหนดการประชุมสัปดาหที่ 2 ของ
ทุกเดือน ผูชวยเลขานุการจัดทํา
ปฏิทินการประชุม  
 

30 นาที ปฏิทินการ
ประชุม 

3 ผูชวย  

เลขานุการ 
 -ทําหนังสือขอวาระการประชุมจาก

ผูเกี่ยวของเพ่ือบรรจุในวาระการ
ประชุม 
-จัดทําระเบียบวาระการประชมุ/สง
ระเบียบวารการประชุมให
คณะกรรมการกอนประชุม 3 วัน  

2 วัน - หนังสือขอ
วาระการ
ประชุมฯ 
-ระเบียบวาระ
การประชุม 

4 เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ทั่วไป 

 -ประสานการจองหองประชุมและจอง
หองประชุมผานระบบ MIS 
-รอยืนยันการอนุมัติใชหองประชุม
จากกองกลางผานระบบ MIS 

20 นาที ระบบการจอง
หองประชุม
ผานระบบMIS 

5 ผูชวย 

เลขานุการ/

เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ทั่วไป 

 
 
 

ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ 

สงผานทาง E-mail  

30 นาที หนังสือเชิญ
ประชุม 
 

6      
 
 
 
 

กําหนดวันเวลาประชุม  

จองหองประชุม 

1 

เริ่มตน 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

7   
 
 

   

8 ผูชวย 

เลขานุการ/

กองคลั 

 - ทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุมและ
ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการประชุม  
- จัดทําสัญญายืมเงิน 
- ขออนุมัตเิบิกเงินคาชดเชย
ยานพาหนะสวนบุคคลเหมาจายใหแก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ถาม)ี 
- ประมาณการคาใชจายเดินทางไป
รับ-สงผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีใช
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  
 -ทําหนังสือขอสงคืนเงินยืมทดรอง
ราชการ 

1 สัปดาห  -หนังสือขอ
อนุมัติจัด
ประชุมและขอ
อนุมัติเบิก
คาใชจายในการ
ประชุม   
-สัญญายืมเงิน 
-หนังสือขอ
อนุมัติเบิกเงิน
คาชดเชย
ยานพาหนะ
สวนบุคคลเหมา
จายใหแก
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
(ถามี) 
-หนังสือขอ
สงคืนเงินยืมทด
รองราชการ 

9 เจาหนาท่ี

บริหารงาน

ทั่วไป 

 
 
 

เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม เชน
ประสานเพื่อจัดเตรียมอาหารวางและ
เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 

30 นาที  

10 

 

 

กรรมการ

เลขานุการ/

ผูชวยเลขานุก

าร 

 -กรรมการและเลขานุการดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
-กรรมการและเลขานุการ/

ผูชวยเลขานุการ จดบันทึกการ

ประชุม 

1 วัน ระเบียบวาระ
การประชุม 

11      
 
 
 
 

จัดทําหนังสือขออนุมตัิเบิกคาใชจาย 
และยืมเงิน 

1 

2 

เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม 

ดําเนินการประชุม 

และจดบันทึกการประชม 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

12  

 

    

13   ผูชวยเลขานุการจัดทํารายงานการ
ประชุม 

2 วัน รายงานการ
ประชุม 

14 กรรมการ

และ

เลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการพิจารณา
รายงาน 

30 นาที รายงานการ
ประชุม 

15 กรรมการ

และ

เลขานุการ/

ผูชวย 

เลขานุการ 

 กรรมการและเลขานุการ ลงรายมือช่ือ
ผูตรวจรายงานการประชุม 
ผูชวยเลขานุการ ลงรายมือช่ือ ผูพิมพ
รายงานการประชุม 

2 นาที รายงานการ
ประชุม 

16 คณะกรรม 

การ 
 คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงาน

การประชุม 
30 นาที  รายงานการ

ประชุม 

17 ผูชวย 

เลขานุการ 
 ผูชวยเลขานุการแจงผูเกี่ยวของ และ

จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม 
 

20 นาที รายงานการ
ประชุม 

18      

2 

จัดทํารายงานการประชุม 

พิจารณารายงาน
การประชมุ 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 

ลงนามรายงานการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณารับรอง  

แจงผูเกี่ยวของ จัดเก็บเอกสารรายงานการ
ประชุม 

สิ้นสุด 
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เริ่มตน 

กําหนดวันเวลาประชุม  

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

จองหองประชุม 

จัดทําหนังสือเชิญประชุม 

จัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจาย 
และยืมเงิน 

ดําเนินการประชุม 

และจดบันทึกการประชุม 

จัดทํารายงานการประชุม 

การจัดการประชุม/รายงานการประชุม 

เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม 

พิจารณารายงาน
การประชมุ 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 

ลงนามรายงานการประชุม 
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 สิ้นสุด 

แจงผูเกี่ยวของ จัดเก็บเอกสารรายงานการ
ประชุม 

1 

คณะกรรมการพิจารณารับรอง  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
การจัดประชุมและรายงานการ

ประชุม 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : .................................... 
            นางสาวเตือนใจ สลับศรี 

 

 
ผูทบทวน : ..................................... 
               นางศรัณยา  รักเสรี 

 
ผูอนุมัติ : ........................................ 
         นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค(เปนการชี้แจงถึงจุดมุงหมายในการจัดทําเอกสารเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูที่ใชงานทราบวาจัดทําเอกสารดังกลาวขึ้นมา
เพื่ออะไร) 

1.1  เพื่อใหเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวจิัยและพัฒนา และการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และพัฒนา มีแนวการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ตลอดจนเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดประชุมและการรายงานการประชุม 

1.2  เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ  
1.3  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่งานเลขานุการ 
 ขอบเขต (เปนการวางกรอบของเนื้อหาของงาน) 
        ในการจัดทําข้ันตอนการจัดประชุมและจัดทํารายงารการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนานี้  มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการกําหนดวันเวลาประชุมการจองหอง
ประชุม การจัดทําหนังสือเชิญประชมุ จัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายและสัญญายืมเงิน การจัดทําระเบียบวาระการประชุม   
การจัดเตรียมหองประชุม การจดรายงานการประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การจัดสงรายงานการประชุม รวมไปถึงจัดเก็บ
เอกสารรายงานการประชุมเขาแฟม จัดทําขึ้นสําหรับผูรับผิดชอบการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหบุคลากรภายใน
หนวยงานนําไปปฏิบัติทดแทนกันได และปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนไดอยางถูกตองโดยสามารถใชไดเปนประจําทุกครั้งท่ีจะจัด
ประชุม 
 

คําจํากัดความ(เปนการชี้แจงความหมายของคําเฉพาะที่ใชในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน ทั้งนี้ หากเปน
คําศัพทซึ่งเปนคําท่ีมีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายท่ีตางออกไป คําศัพทนั้นไมตองนํามานิยาม) 
      การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมีกําหนดนัดหมายมาพบปะกันโดยมีความมุงหมายในการหารือ ปรึกษา
หาขอยุติในเรื่องตางๆ อยางเปนทางการ ตามวันเวลา และสถานท่ีที่กําหนด 
     คณะกรรมการ  หมายถึง คณะการการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย ประธาน รองประธาน กรรมการ 
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ  และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะกรรมการบริหารส ถาบันวิจัยและ
พัฒนา ประกอบดวย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 3 ทาน หัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา (ไมเบิกคาใชจายในการประชุม) 
      ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม โดยเรียงหัวเรื่องตามลําดับกอน-หลัง 
      มติท่ีประชุม หมายถึง ขอตกลงของที่ประชุมรวมกัน การออกเสียงลงมติรวมกัน โดยลงคะแนนออกเสียงรับรอง หรือปฏิเสธ
ขอเสนอตางๆ ซึ่งอาจจะกําหนดวิธีการลงคะแนนแบบเปดเผย หรือลับ แลวแตมติทีป่ระชุม 
      รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประขุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 
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ผูปฏิบัติงาน (Operator) (เปนการชี้แจงใหทราบวา ใครเปนเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนั้น ๆ) 

1. นางสาวเตือนใจ  สลับศร ี
2. นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เปนการบรรยายขั้นตอนการทํางานท่ีระบุเฉพาะงานน้ันแบบ STEP-BY-STEP) 

(ใส Flow chart ของงาน) 
1. คณะกรรมการกําหนดการประชุมสัปดาหที ่2 ของทุกเดือน ผูชวยเลขานุการจัดทําปฏิทินการประชุม 
2. ทําหนังสือขอวาระการประชุมจากผูเกี่ยวของเพื่อบรรจุในวาระการประชุม 
3. จัดทําระเบียบวาระการประชุม/สงระเบียบวารการประชุมใหคณะกรรมการกอนประชุม 3 วัน  
4. ประสานการจองหองประชุมและจองหองประชุมผานระบบ MIS รอยืนยันการอนุมัติใชหองประชุมจากกองกลางผานระบบ 

MIS 
5. ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ สงผานทาง E-mail  
6. ทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติเบิกคาใชจายในการประชุม   

- จัดทําสัญญายืมเงิน 
    - ขออนุมัติเบิกเงินคาชดเชยยานพาหนะสวนบุคคลเหมาจายใหแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ถามี) 
    - ประมาณการคาใชจายเดินทางไปรับ-สงผูทรงคุณวุฒิ ในกรณีใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  
    - ทําหนังสือขอสงคืนเงินยืมทดรองราชการ 
7. เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม เชน ประสานเพื่อจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
8. กรรมการและเลขานุการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
9. กรรมการและเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ จดบันทึกการประชมุ 
10. ผูชวยเลขานุการจัดทํารายงานการประชุม 
11. กรรมการและเลขานุการพิจารณารายงาน 
12. กรรมการและเลขานุการ ลงรายมือช่ือผูตรวจรายงานการประชุม 
13. ผูชวยเลขานุการ ลงรายมือช่ือ ผูพิมพรายงานการประชุม 
14. คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
15. ผูชวยเลขานุการแจงผูเกี่ยวของ และจัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม 

 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ(เปนการแสดงใหเห็นถึงรายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานน้ันๆ) 
1.1 คําสั่งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2 ปฏิทินการประชุม 
1.3 ระเบียบวาระการประชุม 
1.4 หนังสือเชิญประชุม 
1.5 หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายและยืมเงิน 
1.6 รายงานการประชุม 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนบริหารความเสี่ยง 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-005 

 
ออกวนัที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาวเตือนใจ สลับศร ี
ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธร
กุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

1.   
 

   

2. หัวหนา

สํานักงาน 

 

 
 
 
 
 

- จัดทําคํา สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงรายชื่อในคําสั่ง 
- จัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการทาง 
E-manage 

30 นาที คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง 
 

3. 

 

 

คณะกรรมการ

ความเสี่ยง 
 - จัดกิจกรรมทําแผนบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน โดยบุคลากร
ทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทําแผน  
- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง     
นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการชุดตางๆ ในรอบปท่ี
ผานมา เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในป
ปจจุบัน 
- วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ และจัดทําแผน
ความเสี่ยง ของหนวยงาน 
- คณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกตองของแผนบริหารความเสี่ยง   
- นําสงแผนบริหารความเสี่ยงให 
สํานักงานประกันคุณภาพ 
 

1 วัน -ผลการ
ประเมินและ
ขอเสนอแนะ
รอบปท่ีผานมา 
-แบบฟอรม 
RMUTTO-
ERM1 
-แบบฟอรม
การวิเคราะห
ความเสี่ยง 
 

4.   
 
  
 

   

 เริ่มตน

แตงตั้งคณะกรรมและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง  

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

1 
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5.      

6. คณะกรรมการ

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

ดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยง /ควบคุม
ความเสี่ยง 

2 สัปดาห  

7. 

 

คณะกรรมการ

ความเสี่ยง 
 - รายงานขอมูล รอบ 6 9  เดือน  

ตามระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ
ติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ตอคณะกรรมการชุดตางๆ 
 

2 วัน -แบบฟอรม 
RMUTTO-
ERM-2 
-รายงานการ
ประชุม 

8. คณะกรรมการ

ความเสี่ยง/

คณะกรรม 

การประเมิน

ความเสี่ยง 

 - จัดทํารายงานความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  

- แบบรายงานการประเมิน    

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(ปค.4) 

- จัดทํารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (ปค.5) 

- เลมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
 

3 วัน -แบบ ปค.4 

-แบบ ปค.5 

-รูปเลม 

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

9.      

 1 

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานขอมูล รอบ 6 9  เดือน  
ตามระยะเวลาที่กําหนด

จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 สิ้นสุด 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอน รายละเอียด/เอกสาร 

   

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ
หนวยงาน 

  
 
 
 

-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

 
 

-จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน 

 
 
 

-เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

-รายงานขอมูล รอบ 6 9 เดือน ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด แก สํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

 
 

-รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน  
 

 

 

 

 

 

 

จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

สิ้นสุด 

เริ่ม 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รายงานขอมูล รอบ 6 9  เดือน ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ............................... 
           นางสาวเตือนใจ  สลับศร ี

 
ผูทบทวน : ..................................... 
                นางศรัณยา  รักเสรี 

 
ผูอนุมัติ : ........................................ 
        นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนงานการดานบริหาร ความเสี่ยงขององคกร 
และของแตละหนวยงาน 
1.2 เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางองคความรูดานบริหารความเสี่ยง แกบุคลากรของสถาบัน 
1.3 เพื่อใหฝายบริหาร/ผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
1.4. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง 

 
ขอบเขต 
       ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุมตั้งแตการแตงตั้งคณะกรรมและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานขอมูล รอบ 6 9  เดือน ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมไปถึงการจัดทํารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงาน 

 
คําจํากัดความ 
      ความเสี่ยง  หมายถึง ความไมแนนอนของเหตุการณซึ่งไมสามารถคาดเด าไดวาจะเกิดข้ึนเมื่อใด แตความเสี่ยงน้ัน ๆ  
จะมีแนวโนมที่เกิดขึ้นไมมากก็นอยในหนวยงาน 
        ปจจัยความเส่ียง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุได
ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นไดอยางและทําใหทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  
เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
        การประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห ความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีระบุโดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ 
        การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง วิธีการบริหารจัดการท่ีเปนไปเพื่อการคาดการณและลดผลเสียของ
ความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นกับองคกรทั้งนี้เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดโดยมีประสิทธิภาพมากข้ึนซึ่งการจัดการความ
เสี่ยง 
        การควบคุม  (Control) หมายถึงนโยบายแนวทางหรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
 1.  นางสาวเตือนใจ  สลับศร ี
2. นางสาวสุวรรณา ปดทาบาล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาลงรายชื่อในคําสั่ง 
- จัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการทาง E-manage 
2. จัดกิจกรรมทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทําแผน  
- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตางๆ ในรอบปที่ผาน   
มา เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปปจจุบัน 
- วิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงโอกาส ผลกระทบ และจัดทําแผนความเสี่ยง ของหนวยงาน 
- คณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองของแผนบริหารความเสี่ยง      
- นําสงแผนบริหารความเสี่ยงใหสํานักงานประกันคุณภาพ 
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยง /ควบคุมความเส่ียง 
4. รายงานขอมูล รอบ 6 9  เดือน  ตามระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบติดตามความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการชุดตาง  ๆ

5. จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
- จัดทํารายงานความเสี่ยงท่ีเหลืออยู  
- แบบรายงานการประเมิน องคประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) 
- จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
- เลมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ(เปนการแสดงใหเห็นถึงรายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในก าร
ปฏิบัติงานน้ันๆ) 
1.1 คําสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง 
1.2 แผนความเสี่ยง 

1.3 รายงานความเส่ียง 
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นางสาววรรณษา  บาลโสง  (งานบริหารงานทั่วไป) 
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 

 1.  ขั้นตอนการจัดการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ประจําป (กอน-หลังการจัดโครงการ)    

 2.  ขั้นตอนขออนุมัติดําเนินงานโครงการ 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก 

ประจําป (กอน-หลังการจัดโครงการ)    

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-006 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย น.ส.วรรณษา บาลโสง 
ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธร
กุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

 งานถายทอด
เทคโนโลยี 

 
 
 

   

1 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 
 
 
 
 

- กําหนดวันท่ีจัด 
- กําหนดสถานท่ีจัด  
- อัตราคาลงทะเบียน 
- กําหนดวันเปด-ปดรับบทความ 
- กําหนดธีมของงาน 
- กําหนดกิจกรรมภายในงาน 
- นําเรื่องเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา 
- ประสานงานกองคลังบัญชีรับ
ลงทะเบียน 

2 เดือน มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจํา สวพ. 

2 
 

น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 - ดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติ
โครงการ 
- ดําเนนิการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 

1 เดือน -โครงการ 
-บันทึกขอความ
ขออนุมัติจัด
โครงการ 
-มติที่ประชุมฯ 

3 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 

 
 
 
 

-จัดทําจดหมายเวียน
ประชาสัมพันธไปยังหนวยงาน
ตางๆ ทั่วประเทศ 

2 วัน -เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

4 น.ส.นิราวัลย ศรี
ทอง 

 
 
 
 
 

- รางหนังสือขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานตางๆ 
- เสนอใหอธิการบดีลงนาม 
- จัดสงจดหมายไปยังหนวยงาน
ตางๆ 
-กําหนดใหหนวยงานสงแบบตอบ
รับกลับมาภายในเวลา 3 เดือน 

7 วัน - หนังสือลงนาม 
- หนังสือเชิญ 
- เอกสารการ
ประชุม 
- แบบตอบรับ 

5 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 

 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

7 วัน - หนังสือลงนาม 
- หนังสือเชิญเปน
ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ 

   
 

   

เริ่ม 

เตรียมการกอนเสนอขออนุมัติ

ขออนุมัติดําเนินโครงการ 

ประกาศรับบทความทางอินเตอรเน็ต / 

สงหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธไปยัง

หนวยงานภายในและภายนอก  

จัดทําหนังสือขอความรวมมือจาก

หนวยงานภายนอกเปนเจาภาพรวม 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

1 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

      

6 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 
 

 - ลงทะเบียนบทความ 
- เปดรับบทความทางอีเมล 

ทุกวัน ทะเบียนรับ
บทความ 

7 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- แยกบทความตามประเภท
บรรยาย / โปสเตอร 
- แยกบทความเปนสาขา 
 

ทุกวัน ทะเบียนบทความ
ที่สมัคร 

8 ผอ.สวพ. /  
รอง ผอ.สวพ./ 
น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 

 - จัดหาผูทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขา 
- จัดทําหนังสือเชิญเปน
ผูทรงคุณวุฒิ 
- ผูทรงคุณวุฒิ สงแบบตอบรับ  
-ผูทรงฯสงแบบประเมินบทความ 

10 วัน  -หนังสือเชิญ 
-แบบตอบรับ 
-แบบประเมิน
บทความ 

9 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 
 

 - ผลการประเมิน 
- หนังสือตอบรับเขารวมงานฯ 
- การแจงผลฯ หากผานการ
ประเมินใหเขาสูกระบวนการตอไป 
และหากไมผานการประเมินแจง
ผล แลวเสร็จสิ้นกระบวนการของ
บทความน้ัน 

7 วัน - ผลการประเมิน 
- หนังสือตอบ
รับเขารวมงานฯ 
-บทความฉบับ
แกไข 

10 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 
 
 

 - จัดกําหนดการนําเสนอในภาค
บรรยาย 
- จัดเรียงบทความการนําเสนอ
แยกเปนสาขาในการนําเสนอแบบ
โปสเตอร 
 
 

5 วัน - ตาราง
กําหนดการ
นําเสนอในงาน 
- เผยแพรกําหนด
นําเสนอบน
เว็บไซต 

11 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 
 
 
 

 - ผูเขารวมนําเสนอเตรียมขอมูล
นําเสนอ / เตรียมโปสเตอร 
- การชําระคาลงทะเบียน 
- การสํารองหองพัก (ถามี)   
 

10 วัน -  

   
 
 

   

 

1 

รับบทความ/ลงทะเบียนขอมูล

บทความ 

 
คัดกรอง 

บทความ/แยก
ประเภท/สาขา 

จัดหา/สงผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

จัดสงผลการประเมินใหเจาของ

บทความและสงหนังสือตอบรับการ

เขารวมนําเสนอ 

แจงใหผูนําเสนอบทความดําเนินการ

เตรียมตัวนําเสนอ 

จัดตารางกําหนดการนําเสนอภาค
บรรยาย และ จัดเรียงการนําเสนอ

ภาคโปสเตอร 

2 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 
 

   

12 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง  
/น.ส.เตือนใจ 
สลับศรี  
/น.ส.ปุญณชา 
สุริยะสาร 

 - รวมรวบใบสํารองหองพักสงโรงแรม 
(ถาม)ี 
- จัดเก็บหลักฐานการชําระ
คาลงทะเบียนสงกองคลังเพื่อออก
ใบเสร็จ 
- รวบรวมไฟลโปสเตอรเพื่อสงราน
พิมพ (ตรวจสอบไฟลท่ีไดรับ) 

10 วัน - ใบสํารองหองพัก 
 
- หลักฐานการโอน
เงิน 
 
- ไฟลโปสเตอรที่
พรอมนําเสนอ 

13 ผอ.สวพ. / 
รอง สวพ. /  
น.ส.นิราวัลย ศรี
ทอง 

 - ติดตอประธานและเลขานุการ
ประจํา sections 
-จัดทําหนังสือเชิญ 
-สํารองหองพัก/จัดเตรียมรถรับสง 

7 วัน -หนังสือเชิญ 
-หนังสือตอบรับ 
-คําสั่งแตงตั้ง 
 

14 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 - จัดบทความประชุมวิชาการ (ฉบับ
บทคัดยอ) 
- จัดบทความเร่ืองเต็ม (Fullpaper) 
- กําหนดสารบัญหนาบทความ  

1 เดือน -บทความ 
Fullpaper  
- กําหนดการ
นําเสนอ 
- ไฟลเอกสาร
ประกอบงาน
ประชุม (E-book) 

15 คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

 - จัดทําเกียรติบัตร/เสนอลงนาม  
- จัดหาของท่ีระลึก  
- จัดทําใบรายชื่อ  
- จัดทําปายชื่อ  
- จัดหากระเปาใสเอกสาร  
- จัดทําคํากลาวเปดงาน คํากลาว
รายงาน  
-จัดหาโปรเจคเตอร โนตบุค เพือ่ใช
ในแตละหองประชุม 
- จัดหา/จัดเตรียมบอรดติดโปสเตอร 

7 วัน - 

      

 

 

 

 

 

จาก 11 เจาหนาที่นําขอมูลเพื่อ

ดําเนินการตามกระบวนการ 

2 

จัดหาประธานและเลขากลุมฯ
นําเสนอภาคบรรยาย  

จัดทําสูจิบัตรเอกสารประกอบการ
ประชุม  

จัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ 

3 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

  
 

   

16 คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 

 - ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพ
รวม 
- ประสานงานกับประธานในพิธีเปด 
- ประสานกับเจาหนาท่ีการเงิน, -
ประสานกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
-ประสานกับพนักงานขับรถ 
- จัดเรียงโปสเตอร, จัดเรียงเกียรติ
บัตร ปายชื่อตั้งโตะตามกําหนดการ,  
- ประสานงานสถานท่ี, หองประชุม, 
อาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม 

7 วัน กอนวัน
จัดงาน 

- 

17 คณะกรรมการ
ดําเนินงานฯ 
 

 - ดําเนินการตามข้ันตอนการดําเนิน
โครงการประชุมวิชาการ 

3 วัน  

18 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 - นักวิจัยสงบทความแกไขหลังจาก
นําเสนอเพ่ือจัดทําเปน Proceedings 
- จัดรูปเลม/รูปแบบ Proceedings 
สงโรงพิมพ 
- โรงพิมพจัดเรียงเปนรูปเลม กอนสั่ง
พิมพ 

3-4 เดือน 
ภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการ
ประชุมฯ 

- ไฟลเลมรายงาน
สืบเน่ืองจากการ
ประชุม  
(Proceedings) 
เผยแพรบน
เว็บไซต 

19 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 - ดําเนินการ 2 แบบ คือ สงเปน
จดหมายเวียนพรอมเลมรายงานฯ 
และสงเปนไฟล E-book ไปทางอีเมล
ของนักวิจัย 
 
 
 

ดําเนินงาน
ภายในวัน 7 
วัน 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุม  
(Proceedings) 

20 น.ส.วรรณษา 
บาลโสง 

 
 
 
 
 
 
 

- จัดทําเลมรายงานผลการจัด
โครงการสงกองนโยบายและแผน 
- รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
สงกองนโยบายและแผนตามไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการประจํา 

ภายใน 45 วัน - รายงานผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ 
- เลมรายงานผล
การจัดโครงการ 

   
 
 

   

 

จัดเตรียม/จัดสรรกําลังคนในการ
ปฏิบัติงาน และประสานงานในงาน

ตางๆ 

จัดโครงการตามกําหนดการ 

จัดทํารายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 

จัดสง Proceedings ไปยังนักวิจัยที่

นําเสนอมหาวิทยาลัยทีเ่ขารวม

ประชุม และหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอก 

จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ 

สิ้นสุด 
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สุด 

ขออนุมัติดําเนินโครงการ 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ความรวมมือจาก

กเปนเจาภาพรวม 

บทความ 
- กําหนดธีมข
 

ประกาศรับบทความทางอินเตอรเน็ต / 

สงหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธไปยัง

หนวยงานภายในและภายนอก 

รับบทความ/ลงทะเบียนขอมูลบทความ 

จัดหา/สงผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตามสาขา 

ดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติโครงการ 

ดําเนินการตามขั้นตอนการแตงตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณา

บทความ 

กรอง 

าม/แยก

ม 

/โปสเตอร 

จัดทําหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

รับแบบประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิฯ 

ผูทรงคุณวุฒ ิสงแบบตอบรับ และ แบบประเมินบทความ 

จัดสงผลการประเมินใหเจาของบทความ 
และสงหนังสือตอบรับการเขารวมนําเสนอ 

ไมผาน 

ผาน 

ผานและมีขอแกไข 
รับบทความ 
ฉบับแกไข 

 - ผูเขารวมนําเสนอเตรียม
- เตรียมโปสเตอร 
- การชําระคาลงทะเบียน
- การสํารองหองพัก   

จัดตารางกําหนดการการนําเสนอภาคบรรยาย 
และ จัดเรียงการนําเสนอภาคโปสเตอร แจง

ร 

รประจํา Sections 

รวมรวบใ

จัดเก็บหล
กองคลังเ

รวบรวมไ
จัดทําสูจิบัตรเอกสารประกอบการประชุม  

จัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ 
เกียรติบัตร ของที่ระลึก ใบรายชื่อ ปา
ปากกา คํากลาวเปดงาน คํากลาวราย

จัดเตรยีม/จัดสรรกําลังคนในการปฏิบัติงาน 
และประสานงานในงานตางๆ 

ประสานกับเจาภาพรวม, ประสานงาน
ประสานกับเจาหนาที่การเงิน, เจาหน
, เตรียมบอรดติดโปสเตอร, จัดเรียงโป
ชื่อตั้งโตะตามกําหนดการ, ประสานง
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

จัดโครงการตามกําหนดการ 

จัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินโครงการประชุมวิชาการ 

จัดสง Proceedings ไปยังนักวิจัยที่นําเสนอมหาวิทยาลัยที่เขา

รวมประชม และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

- นักวิจัยสงบทความแกไขหลังจากนํา
- จัดรูปเลม/รูปแบบ Proceedings ส
- โรงพิมพจัดเรียงเปนรูปเลม กอนสั่งพ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนการจัดงานประชุมวิชาการ  

มทร.ตะวันออก (กอน-หลังจัดโครงการ) 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : 
นางสาววรรณษา บาลโสง 

 
ผูทบทวน : 
นายดนุชวัฒน  สุวรรณศิลป 

 
ผูอนุมัติ : 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในจัดงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยประจําป 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมจัดงานประชุมวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด  
 
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนว ทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแต การเตรียมการ การวางแผน การจัดกิจกรรมกอนและหลัง งาน
ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยประจําป    
 
คําจํากัดความ  
งานประชุมวิชาการ หมายถึง เวทีหรือกิจกรรมทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานวิจัยหรือวิชาการของมหาวิทยาลัย 
                                     เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่จัดข้ึนเปนประจําของทุกป 
สาขา               หมายถึง กลุมสาขาของบทความ อันประกอบไปดวย สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ศึกษาศาสตร 
                                   ศิลปศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
                                   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกษตรศาสตร เปนตน 
ผูทรงคุณวุฒิ      หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
Proceedings    หมายถึง รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ ซ่ึงจะไดรับภายหลังจากการเสร็จสิ้นจากงานประชุมฯ 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาววรรณษา  บาลโสง 
2. นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.  เตรียมการกอนเสนอขออนุมัติ 
- กําหนดวันท่ีจัด 
- กําหนดสถานท่ีจัด  
- อัตราคาลงทะเบียน 
- กําหนดวันเปด-ปดรับบทความ 
- กําหนดธีมของงาน 
- กําหนดกิจกรรมภายในงาน 
- นําเร่ืองเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
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- ประสานงานกองคลังบัญชีรับลงทะเบียน 
2. ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
- ดําเนินการตามขั้นตอนขออนุมัติโครงการรายจายอ่ืน 
- ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
3. ประกาศรับบทความทางอินเตอรเน็ต / สงหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธไปยงัหนวยงานภายในและภายนอก  
-จัดทําจดหมายเวียนประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตางๆ ท่ัวประเทศ 
 
4. จัดทําหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเปนเจาภาพรวม 

- รางหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ 

- เสนอใหอธิการบดีลงนาม 
- จัดสงจดหมายไปยังหนวยงานตางๆ 
-กําหนดใหหนวยงานสงแบบตอบรับกลับมาภายในเวลา 3 เดือน 
5.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
6.  รับบทความ/ลงทะเบียนขอมูลบทความ 
- ลงทะเบียนรับบทความ/ลงทะเบียนขอมูลบทความ 
- เปดรับบทความทางอีเมล 
7. คัดกรองบทความ/แยกประเภท/สาขา 
- แยกบทความตามประเภทบรรยาย / โปสเตอร 
- แยกบทความเปนสาขา 
8.  จัดหา/สงผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
- จัดหาผูทรงคุณวุฒิฯ ตามสาขา 
- จัดทําหนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ 
- ผูทรงคุณวุฒิ สงแบบตอบรับ  
-ผูทรงฯสงแบบประเมินบทความ 
9. จัดสงผลการประเมินใหเจาของบทความและสงหนังสือตอบรับการเขารวมนําเสนอ 
- ผลการประเมิน 
- หนังสือตอบรับเขารวมงานฯ 
- การแจงผลฯ หากผานการประเมินใหเขาสูกระบวนการตอไป และหากไมผานการประเมินแจงผล แลวเสร็จสิ้นกระบวนการ
ของบทความน้ัน 
10. จัดตารางกําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย และ จัดเรียงการนําเสนอภาคโปสเตอร 
- จัดกําหนดการนําเสนอในภาคบรรยาย 
- จัดเรียงบทความการนําเสนอแยกเปนสาขาในการนําเสนอแบบโปสเตอร 
- ผูเขารวมนําเสนอเตรียมขอมูลนําเสนอ / เตรียมโปสเตอร 
11. แจงใหผูนําเสนอบทความดําเนินการเตรียมตัวนําเสนอ 
- การชําระคาลงทะเบียน 
- การสํารองหองพัก (ถามี)   
- รวมรวบใบสํารองหองพักสงโรงแรม (ถามี) 
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- จัดเก็บหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนสงกองคลังเพื่อออกใบเสร็จ 
- รวบรวมไฟลโปสเตอรเพื่อสงรานพิมพ (ตรวจสอบไฟลที่ไดรับ) 
    จาก 11 เจาหนาท่ีนําขอมูลเพื่อดําเนินการตามกระบวนการ 
- รวมรวบใบสํารองหองพักสงโรงแรม (ถามี) 
- จัดเก็บหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนสงกองคลังเพื่อออกใบเสร็จ 
- รวบรวมไฟลโปสเตอรเพื่อสงรานพิมพ (ตรวจสอบไฟลที่ไดรับ) 
12. จัดหาประธานและเลขากลุมฯนําเสนอภาคบรรยาย  
- ติดตอประธานและเลขานุการประจํา sections 
-จัดทําหนังสือเชิญ 
-สํารองหองพัก/จัดเตรียมรถรับสง 
13. จัดทําสูจิบัตรเอกสารประกอบการประชุม  
- จัดบทความประชุมวิชาการ (ฉบับบทคัดยอ) 
- จัดบทความเรื่องเต็ม (Fullpaper) 
- กําหนดสารบัญหนาบทความ  
14. จัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ 
- จัดทําเกียรติบัตร/เสนอลงนาม  
- จัดหาของที่ระลึก  
- จัดทําใบรายช่ือ  
- จัดทําปายชื่อ  
- จัดหากระเปาใสเอกสาร  
- จัดทําคํากลาวเปดงาน คํากลาวรายงาน  
-จัดหาโปรเจคเตอร โนตบุค เพ่ือใชในแตละหองประชุม 
- จัดหา/จัดเตรียมบอรดติดโปสเตอร 
15. จัดเตรียม/จัดสรรกําลังคนในการปฏิบัติงาน และประสานงานในงานตางๆ 
- ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพรวม 
- ประสานงานกับประธานในพิธีเปด 
- ประสานกับเจาหนาท่ีการเงิน, -ประสานกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
-ประสานกับพนักงานขับรถ 
- จัดเรียงโปสเตอร, จัดเรียงเกียรติบัตร ปายช่ือตั้งโตะตามกําหนดการ,  
- ประสานงานสถานที,่ หองประชุม, อาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่ม 
16. จัดโครงการตามกําหนดการ 
- ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินโครงการประชุมวิชาการ 
17. จัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
- นักวิจัยสงบทความแกไขหลังจากนําเสนอเพ่ือจัดทําเปน Proceedings 
- จัดรูปเลม/รูปแบบ Proceedings สงโรงพิมพ 
- โรงพิมพจัดเรียงเปนรูปเลม กอนสั่งพิมพ 
18. จัดสง Proceedings ไปยังนักวิจัยที่นําเสนอมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม และหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
- ดําเนินการ 2 แบบ คือ สงเปนจดหมายเวียนพรอมเลมรายงานฯ และสงเปนไฟล E-book ไปทางอีเมลของนักวิจัย 
19. จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ 
- จัดทําเลมรายงานผลการจัดโครงการสงกองนโยบายและแผน 
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- รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสงกองนโยบายและแผนตามไตรมาส 
- รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา 
 
 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1.1 รูปแบบฟอรมการจัดบทความวิจัยหรือวิชาการ 
1.2 หนังสือเชิญหรือประชาสัมพันธตางๆ 
1.3 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการพิจารณาบทความ 
1.4 รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนขออนุมัติดําเนินงานโครงการ  

 
รหัสเอกสาร 
IRD-1-007 

 
ออกวันท่ี 

27/4/2563 

 
เขียนโดย น.ส.วรรณษา บาลโสง 
ควบคุมโดย นางศรัณยา รักเสรี 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุล
พานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

งานงบประมาณและแผน  
 

   

1 จนท.
งบประมาณและ

แผน สวพ. / 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

- วางแผนการดําเนินงาน
โครงการ 
- ปรับโครงการตามแบบฟอรม
เสนอขอโครงการ 
- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติ
ดําเนินงานโครงการ 

ลวงหนากอน
วันจัด
โครงการ 1-3 
เดือน 

-บันทึกขอความ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงาน
โครงการ 

2 ผอ.สวพ.   
 
 
 
 

-เสนอผูบริหารหนวยงาน
พิจารณาลงนามในบันทึก
ขอความ 
-เสนอผูบริหารลงนามใน
แบบฟอรมโครงการ 

ภายใน 1 วัน -บันทึกขอความ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงาน
โครงการ 

3 งานสารบรรณ 
(น.ส.นิราวัลย 

ศรีทอง) 

 
 
 
 

-สารบรรณออกเลขหนังสือสง 
-สารบรรณสําเนาเอกสารท้ังหมด 
-สารบรรณดําเนินการสงหนังสือ
ท่ีกองกลางเพื่อลงทะเบียนรับ 

ภายใน 1 วัน -บันทึกขอความขอ
อนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงานโครงการ 

4 กองกลาง (กก.) 
 
กองนโยบาย
และแผน (กนผ.) 

 
 
 
 

-สารบรรณกองกลางลงทะเบียน
และประทับตรารับ 
-สารบรรณกองกลางสงหนังสือไป
กองนโยบายและแผน 

ภายใน 1-2 
วัน 

-บันทึกขอความขอ
อนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงานโครงการ 

5 กองนโยบาย
และแผน (กนผ.) 

 

 
 
 

-จนท.กองนโยบายและแผนตรวจ
ความสอดคลองของโครงการ 
เสนอ ผอ.กนผ.พิจารณา 
-หากมีแกไขจะสงกลับไปยัง
ขั้นตอนท่ี 1  
-หากไมมีแกไขจะสงไปยังกอง
คลัง 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงาน
ของกอง
นโยบายและ
แผน 

-บันทึกขอความ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงาน
โครงการ 

6 กองคลัง (กค.)  
 
 
 

-จนท.กองคลัง ตรวจงบประมาณ
ของโครงการ เสนอ ผอ.กองคลัง
พิจารณา 
-หากมีแกไขในสวนใดจะสงกลับ
แกไขในข้ันตอนน้ัน  
-หากไมมีแกไขจะสงสํานักงาน
อธิการบดี 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงาน
ของกองคลัง 

-บันทึกขอความ
ขออนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงาน
โครงการ 

   
 

   

เริ่มตน 

บันทึกเสนอขออนุมัติดําเนินการ 

ผอ.สวพ.

พิจารณาลงนาม 

ลงทะเบียนออก/สงหนังสือท่ี

กองกลาง 

กก. ลงทะเบียนรับ /จัดสง กนผ. 

กนผ. ตรวจความสอดคลองของโครงการ 

กค.ตรวจงบประมาณของโครงการ 

2 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 



47 
 

หมายเหตุ ระยะเวลาในกระบวนการเสนอขออนุมัติดําเนินงานโครงการจะอยูภายใน 1 เดือน  

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

  
 

   

7 สํานักงาน
อธิการบดี (สอ.) 

 -สอ.เสนอเรื่องถึงรองอธิการบดี
พิจารณาลงนาม 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

-บันทึกขอความขอ
อนุมัติ 
- แบบฟอรม
ดําเนินงานโครงการ 

8 รองอธิการบดี
ปฏิบัติงานดาน

แผน/วิจัย 
(รองอธิการบดี) 

 -รองอธิการบดีพิจารณาเสนอตอ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติดําเนินงาน
โครงการ 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

 

9 สํานักงาน
อธิการบดี (สอ.) 

 -สอ.เสนอตออธิการบดี/ผูท่ีไดรับ
มอบอํานาจพิจารณาโครงการ 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

 

10 อธิการบดี (อธ.) 
/ ผูที่ไดรับมอบ
อํานาจลงนาม 

 -อธิการบดี/ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ
พิจารณาอนุมัติโครงการ 
-หากไมอนุมัติสงเรื่องคืนกองคลัง 
กองแผน สวพ. ตามลําดับ เปน
อันส้ินสุด 
-หากอนุมัติดําเนินในขั้นตอน
ถัดไป 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
สํานักงาน
อธิการบดี 

 

11 สํานักงาน
อธิการบดี (สอ.) 

 
 

กองคลัง (กค.) 

 -สอ.สงเรื่องกลับคืนกองคลัง 
-กองคลัง แจงเจาหนาท่ี
งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อตัด
ยอดงบประมาณ 
-กองคลังสงเรื่องตอไปกอง
นโยบายและแผน 

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ
สํานักงาน
อธิการบดีและ
กองคลัง 

 

12 กองนโยบาย
และแผน (กนผ.) 

 -กนผ. บันทึกขอมูลในระบบ 
-กนผ. สําเนาตนเร่ือง สงกลับคืน 
สวพ.  

อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
กนผ. 

 

13 สารบรรณ สวพ. 
(น.ส.นิราวัลย 

ศรีทอง) 

 -สารบรรณ สวพ. บันทึกขอมูล
สําเนาหนังสือท่ีอนุมัติโครงการ 
-แจงผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือ
ดําเนินการ 
-สารบรรณจัดเก็บเอกสารฉบับ
จริง 

ภายใน 1 วัน
หลังจากไดรับ
หนังสือคืน 

 

      

1 

สอ. เสนอตอรองอธิการบดี 

พิจารณา 

รองอธิการบดี 

พิจารณา 

สอ. เสนออธิการบดีหรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจพิจารณา  

 

อธ./ผูที่รับมอบ

อํานาจพิจารณา

สอ. สงคืน กองคลัง  
และกองคลังตัดยอดงบประมาณ 

กนผ. บันทึกขอมูลในระบบ 

สารบรรณ สวพ. ลงบันทึกขอมูล 

และจัดเก็บเอกสาร 

สิ้นสุด 



48 

ขั้นตอนขออนุมัตดิําเนินงานโครงการ 
 

ผูรับผิดชอบ           ข้ันตอน        
   

จนท.งบประมาณและแผน สวพ. 
/ ผูรับผิดชอบโครงการ 

  

ผอ.สวพ.  
 
 

 

สารบรรณ สวพ.   

กองกลาง (กก.)   

กองนโยบายและแผน (กนผ.)    

กองคลัง (กค.)   

สํานักงานอธิการบดี (สอ.)   

รองอธิการบดีปฏิบัติงานดานแผน 
(รอง อธ.ดานแผน) 

 
 
 
 

 

สํานักงานอธิการบดี (สอ.)  
 
 

 

อธิการบดี (อธ.) / 

ผูที่ไดรับมอบอํานาจลงนาม 

 
 
 
 

 

 

 
  

เริ่มตน 

กนผ. ตรวจความสอดคลองของโครงการ 
ไมผาน 

บันทึกเสนอขออนุมัติดําเนินการ 

ผอ.พิจารณาลงนาม 

ลงทะเบียนออก/สงหนังสือท่ีกองกลาง 

กก. ลงทะเบียนรับ /จัดสง กนผ. 

แกไขสงกลับ 

กนผ. 

ผาน 

กค.ตรวจงบประมาณของโครงการ 

ผาน 

ไมผาน 

แกไขสงกลับ 

กค.

สอ. เสนอตอรอง อธ.ดานแผนพิจารณา 

รอง อธ. พิจารณา 

สอ. เสนออธิการบดหีรือผูทีไ่ดรับมอบ
อํานาจพิจารณา  

พิจารณาโครงการ 

2 
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สํานักงานอธิการบดี (สอ.)   

 
 
 
 
กองคลัง (กค.) 

  

 
 
 
กองนโยบายและแผน (กนผ.)  

  

 
 
 

สารบรรณ สวพ. 

  

   

 

 

หมายเหตุ : 1) สารบรรณจัดสงสําเนาหนังสือขออนุมัติดําเนินโครงการฯ ใหผูรับผิดชอบโครงการ 
    2) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการฯ จะอยูภายใน 1 เดือน    
  

อนุมัติ 

สิ้นสุด 

ไมอนุมัติ 

1 

สงเรื่องคืน 

กองคลัง/กองแผน/สวพ. 
สงเรื่องคืน  

กองคลัง 

สิ้นสุด 
กค. ตัดยอดงบประมาณ 

กนผ. บันทึกขอมูลในระบบ 

ลงบันทึกขอมูล เสนอ ผอ.สวพ. / 

แจงผูรับผิดชอบโครงการ 
สารบรรณจัดเก็บ

เอกสารฉบับจริง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนขออนุมัติดําเนินงานโครงการ 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : 
นางสาววรรณษา บาลโสง 

 
ผูทบทวน : 
นางศรัณยา  รักเสรี 

 
ผูอนุมัติ : 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการดําเนินงานขออนุมัติโครงการ 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหดําเนินงานขออนุมัติโครงการตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  
 
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทาง ปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแต การกระบวนการการขออนุ มัติดําเนินงานโครงการ พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาจนถึงขั้นอนุมัติดําเนินงานโครงการ    
 
คําจํากัดความ  
โครงการ หมายถึง โครงการที่ดําเนินงานตามแผนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในหมวดคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
                       และหรือคาใชจายโครงการบริการวิชาการ 
 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาววรรณษา  บาลโสง 
2. นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. ทําบันทึกเสนอขออนุมัติดําเนินการ 

- วางแผนการดําเนินงานโครงการ 
- ปรับโครงการตามแบบฟอรมเสนอขอโครงการ 
- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินงานโครงการ 
2.  ผอ.สวพ.พิจารณาลงนาม 

- เสนอผูบริหารหนวยงานพิจารณาลงนามในบันทึกขอความ 
-เสนอผูบริหารลงนามในแบบฟอรมโครงการ 
3.  ลงทะเบียนออก/สงหนังสือท่ีกองกลาง 

-สารบรรณออกเลขหนังสือสง 
-สารบรรณสําเนาเอกสารท้ังหมด 
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-สารบรรณดําเนินการสงหนังสือท่ีกองกลางเพ่ือลงทะเบียนรับ 
4. กก. ลงทะเบียนรับ /จัดสง กนผ. 

-สารบรรณกองกลางลงทะเบียนและประทับตรารับ 
-สารบรรณกองกลางสงหนังสือไปกองนโยบายและแผน 
5. กนผ. ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ 

-จนท.กองนโยบายและแผนตรวจสอบโครงการ เสนอ ผอ.กนผ.พิจารณา 
-หากมีแกไขจะสงกลับไปยังข้ันตอนท่ี 1  
-หากไมมีแกไขจะสงไปยังกองคลัง 
6. กค.ตรวจสอบ/พิจารณางบประมาณ 

-จนท.กองคลัง ตรวจสอบโครงการ เสนอ ผอ.กองคลังพิจารณา 
-หากมีแกไขในสวนใดจะสงกลับแกไขในข้ันตอนน้ัน  
-หากไมมีแกไขจะสงสํานักงานอธิการบดี 
7. สอ. เสนอตอรองอธิการบดี พิจารณา 

-สอ.เสนอเรื่องถึงรองอธิการบดีพิจารณาลงนาม 
8. รองอธิการบดี พิจารณา 

-รองอธิการบดีพิจารณาเสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติดําเนินงานโครงการ 
9. สอ. เสนออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจพิจารณา  

-สอ.เสนอตออธิการบดี/ผูที่ไดรับมอบอํานาจพิจารณาโครงการ 
10. อธ./ผูที่รับมอบอํานาจพิจารณา 
-อธิการบดี/ผูที่ไดรับมอบอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ 
-หากไมอนุมัติสงเรื่องคืนกองคลัง กองแผน สวพ. ตามลําดับ เปนอันสิ้นสุด 
-หากอนุมัติดําเนินในข้ันตอนถัดไป 
11. สอ. สงคืน กองคลังและกองคลังตัดยอดงบประมาณ 

-สอ.สงเรื่องกลับคืนกองคลัง 
-กองคลัง แจงเจาหนาท่ีงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อตัดยอดงบประมาณ 
-กองคลังสงเรื่องตอไปกองนโยบายและแผน 

12. กนผ. บันทึกขอมูลในระบบ 

-กนผ. บันทึกขอมูลในระบบ 
-กนผ. สําเนาตนเรื่อง สงกลับคืน สวพ. 
13. สารบรรณ สวพ. ลงบันทึกขอมูล และจัดเก็บเอกสาร 

 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1.1 หนังสือขออนุมัติดําเนินงานโครงการ 
1.2 โครงการที่เสนอขออนุมัต ิ
1.3 รายละเอียดงบประมาณที่ปรับ (ถามี) 
1.4 รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ถามี) 
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2. งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
(จํานวน 2 คน) 
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1. นางสาววิลาวัลย  ฤทธิ์เรืองโรจน  (งานบริหารงานทั่วไป) 
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย) 

 1.  ข้ันตอนการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการจัดทํา ทําเนียบนักวิจัย 

 2.  ขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    

 3.  ขั้นตอนระบบและกลไกการเขียนโครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 4.  ขั้นตอนระบบและกลไกงานเสนอขอขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลัง  

 5.  ขั้นตอนระบบและกลไกงานการเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา  
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

-งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- หนวยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ฯ 

 
 
 
 
 

- รวบรวมรายชื่อนักวิจัย
จากขอเสนอโครงการวิจัย 
จากทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 

 

4 สัปดาห - หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัย 
-  ขอเสนอโครงการวิจัย 
 

2 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
 

 - รวบรวมรายชื่อนักวิจัย
บันทึกลงใน ไฟล 
Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัด
ของนักวิจัย ไฟลชื่อ “ขอมูล
อาจารย นักวิจัย จัดทํา
ทําเนียบความนักวิจัยมท
ร.ตะวันออก” 

4 สัปดาห - ไฟล Microsoft Excel ขอมูล
นักวิจัย ช่ือ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะ
วันออก”  
 

3 
 

- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- ผูบริหาร
สวพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฟล Microsoft Excel โดย
แยกรายช่ือตามคณะตน
สังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัย
มทร.ตะวันออก” 

2 สัปดาห - ไฟล Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย 
ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะ
วันออก” 

   
 

   

 

 

มทร. ตะวันออก คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: 
SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการ

ใหบริการการจัดทํา ทําเนียบนักวิจัย 

รหัสเอกสาร 
IRD-2-001 

ออกวันที ่
27/4/2563 

เขียนโดย น.ส.วิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน 

ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 

อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

เริ่มตน 

รวบรวมรายชื่อนักวิจัยจากขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ

ทุนวิจัย ภายใน-ภายนอก 

รวบรวมขอมูลนักวิจัยบันทึกขอมูล

ใน Microsoft Excel  

 

ถูกตอง 

1 

สรุปขอมูลทําเนียบนักวิจัยรายงาน

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทราบ 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   
 

   

4 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-ผูบริหาร 
สวพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะผูบริหารพิจารณา 
ขอมูลทําเนียบนักวิจัย 
-หากมีการปรับแกไขให
สงกลับไปยังขอ 3 เพ่ือ
ดําเนินปรับแกไขใหถูกตอง
กอนจะดําเนินการขั้นตอไป 

2 สัปดาห - ไฟล Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย 
ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวัน
ออก” 

5 
 

- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีเพิ่มไฟล 
Microsoft Excel ลงใน
Google Drive ผาน e-
mailของมหาวิทยาลัย 
@rmutto.ac.th 

1 วัน - ไฟล Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย 
ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวัน
ออก” แบบออนไลน 

6 - งานสงเสริม
และพัฒนา 
- งานสารบัน 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

- จัดสงหนังสือถึงนักวิจัย
ผานตนสังกัดเพ่ือแจง
นักวิจัยตรวจและเพ่ิมขอมูล
ใน ไฟล Microsoft Excel 

1 วัน - หนังสือแจงนักวิจัย 
- ไฟล Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย 
ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวัน
ออก” แบบออนไลน 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 - นักวิจัย แกไขเพิ่มขอมูล 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัย
มทร.ตะวันออก” 
- เจาหนาท่ีสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัยรวมขอมูล 

ภายใน 4
สัปดาห 

 
- ไฟล Microsoft Excel โดยแยก
รายชื่อตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย 
ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวัน
ออก” แบบออนไลน 
- เจาหนาท่ีงานสงเสริมและพัฒนา
งานวิจัยรวบรวมขอมูล 

 
 

  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

1 

นักวิจัย แกไขเพ่ิมขอมูล “ขอมูล

อาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความ

นักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

2 

เพิ่มขอมูลเอกสาร  ไฟล 

Microsoft Excel ใหเปนไฟล

ออนไลนท่ีสามารถแชรขอมูล

ใหกับนักวิจัยตรวจสอบและแกไข

ขอมูลได 

แจงนักวิจัย แกไขเพ่ิมขอมูล “ขอมูล

อาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความ

นักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

คณะผูบริหาร

พิจารณาขอมูล

ทําเนียบนักวิจัย 

ไมถูกตอง 

ลําดับที่3 

ถูกตอง 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

8 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล
จากท่ีนักวิจัยเพ่ิมเติม  

ภายใน 
1 สัปดาห 

- ไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือ
ตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” แบบ
ออนไลน 

9 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- ผูบริหาร
สวพ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ไฟล Microsoft Excel 
โดยแยกรายช่ือตามคณะตน
สังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย 
จัดทําทําเนียบความนักวิจัย
มทร.ตะวันออก” 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- ไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือ
ตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” แบบ
ออนไลน 

10 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- ผูบริหาร 
สวพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะผูบริหารพิจารณา 
ขอมูลทําเนียบนักวิจัย 
- หากมีการแกไขใหสง
ขอมูลกลับไปยังข้ันตอนท่ี 9 
เพื่อปรับแกไขใหถูกตอง
กอนจะดําเนินการขั้นตอไป 
 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- ไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือ
ตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

11 - งานสงเสริม
และพัฒนา 
-งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีงานสงเสริมและ
พัฒนาสงขอมูลใหเจาหนาที่
งานบริหารงานท่ัวไปนํา
ขอมูลเผยแพรผานเวปไซต 
สวพ. 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- ไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือ
ตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 

เจาหนาที่รวบรวม “ขอมูลอาจารย 

นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัย

มทร.ตะวันออก” 

3 

สรุปขอมูลทําเนียบนักวิจัย

รายงานผูบริหารสถาบันวิจัย

และพัฒนาทราบ 

สงขอมูลรายงานทีเ่ว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://ird.rmutto.ac.th/?pag

e_id=386 

คณะผูบริหาร

พิจารณาขอมูล

ทําเนียบนักวิจัย 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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ลําดับ 

ที่ 
ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลาดําเนินการ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

   
 
 

  

12 - สถาบันวิจัย
และพฒันา 
-สํานัก  
วิทยบริการ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

- สวพ.จัดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหสํานัก 
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพิ่มขอมูลผลงานวิจัยลง
ในระบบ e-manage 
rmutto 
 
 

ภายใน 1 วัน - หนังสือขอความอนุเคราะหสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม
ขอมูล ในระบบ e-manage rmutto 
- ไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือ
ตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

รวบรวมขอมูลประสานไปยัง

สํานัก วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํา

ขอมูลงานวิจัยเขาระบบ        

e-manage rmutto  

สิ้นสุด 
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เจาหนาที่รวบรวม “ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

รวบรวมรายช่ือนักวิจัยจากขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณทุนวิจัย ภายใน-ภายนอก 

รวบรวมขอมูลนักวิจัยบันทึกขอมูลใน Microsoft Excel 

สรุปขอมูลทําเนียบนักวิจัยรายงานผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ 

นักวิจัย แกไขเพ่ิมขอมูล “ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

สรุปขอมูลทําเนียบนักวิจัยรายงานผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ 

สงขอมูลรายงานที่เว็บไซตสถาบันวจิัยและพัฒนา http://ird.rmutto.ac.th/?page_id=386 

รวบรวมขอมูลประสานไปยังสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําขอมูลงานวิจัยเขาระบบ        

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

เพิ่มขอมูลเอกสาร  ไฟล Microsoft Excel ใหเปนไฟลออนไลนที่สามารถแชรขอมูลใหกับนักวิจัยตรวจสอบและแกไขขอมูลได 

แจงนักวิจัย แกไขเพ่ิมขอมูล “ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 

คณะผูบริหารพิจารณาขอมูลทําเนียบนักวิจัย 

คณะผูบริหารพิจารณาขอมูลทําเนียบนักวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 
ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการ
ใหบริการการจัดทํา ทําเนียบนักวิจัย 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

ผูจัดทํา :  
น.ส.วิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 

ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

ผูอนุมัต ิ: 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการจัดทําเพื่อใชเปนฐานขอมูล นักวิจัย อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตนักวิจัยอ าจารย ไดรับสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณภายในและ
ภายนอกประจําปงบประมาณ น้ันๆ พรอมจัดทําผานระบบฐานขอมูลขอมูลสารสนเทศ e-manage rmutto เพื่อรายงานผูบริหาร
และบุคคลภายนอกใหทราบถึงความสามารถความเช่ียวชาญของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
คําจํากัดความ  
ทําเนียบนักวิจัย หมายถึง รายชื่ออาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
2. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- เริ่มตนการดําเนินงานโดยนําขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุน งบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมารวบรวม
บันทึกลงในไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ “ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบ
ความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 
- จากนั้นนําไฟลรายชื่อที่ไดรวบรวมสรุปเสนอคณะผูบริหารพิจารณาขอมูลทํา เนียบนักวิจัย  หากความเห็นของคณะผูบริหารใหมี
การปรับแกไขใหเจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัยปรับแกไขขอมูลกอนดําเนินการขั้นตอไป 
- เจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัยทําการ เพิ่มไฟล Microsoft Excel ลงในGoogle Drive ผาน e-mailของมหาวิทยาลัย 
@rmutto.ac.th 
- เจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดสงหนังสือถึงนักวิจัยผานตนสังกัดเพ่ือแจงนักวิจัยตรวจและเพิ่มขอมูลใน ไฟล Microsoft 
Excel 
- เจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัย รวมขอมูลนักวิจัย แกไขเพิ่มขอมูล “ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมท
ร.ตะวันออก” 
- เจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัยดําเนินการสรุปไฟล Microsoft Excel โดยแยกรายช่ือตามคณะตนสังกัดของนักวิจัย ไฟลชื่อ 
“ขอมูลอาจารย นักวิจัย จัดทําทําเนียบความนักวิจัยมทร.ตะวันออก” 
- เจาหนาสงเสริมและพัฒนางานวิจัยนําไฟลรายชื่อที่ไดรวบรวมสรุปเสนอคณะผูบริหารพิจารณาขอมูลทําเนียบนักวิจัย  หากขอมูล
ถูกตองแลวใหดําเนินการขั้นตอไป 
- เจาหนาท่ีงานสงเสริมและพัฒนาสงขอมูลใหเจาหนาที่งานบริหารงานท่ัวไปนําขอมูลเผยแพรผานเวปไซต สวพ. 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มขอมูลผลงานวิจัยลงใน
ระบบ e-manage rmutto 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1.1 ขอเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยไดรับสนับสนุนทุน ภายใน – ภายนอก  
1.2 แบบฟอรมประวัตินักวิจัย 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย    

 
รหัสเอกสาร 
IRD-2-002 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย น.ส.วิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.   
 
 
 

   

2. นักวิจัย/คณะ  
 
 
 
 

-นักวิจัยทําบันทึกจากคณะถึง
กองทุนสงเสริมงานวิจัยเพ่ือเสนอ
ขอรางวัลตีพิมพฯ/เสนอขอรับทุน

ฯ/ขอความอนุเคราะหฯ 

 -บันทึกขอความจาก
คณะถึงกองทุนฯ 
-แบบฟอรมเสนอขอ
รางวัล/แบบฟอรมเสนอ
ขอทุน 
-เอกสารประกอบการขอ
รางวัล/ทุน 

3. 

 

 

เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

(ผอ.สวพ.)และ

ผูชวยเลขานุการ 

 -ผูชวยเลขานุการ ทําการลงรับ
เอกสารและตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสารปร ะกอบการ
เสนอขอ หากไมถูกตองใหแจง
กลับยังผูเสนอขอ กรณีที่เอกสาร
ครบถวนถูกตองใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
พิจารณาอนุมัติ 

1 วันหลัง
ไดรับขอมูล 

-เอกสารตามขอ2 

4. เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

(ผอ.สวพ.)และ

ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 

-ฝายเลขานุการนําเร่ืองเ สนอเขา

พิจารณาอนุมัติรางวัล /ทุน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
-หากเปนเรื่องเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนโดยไมตองอนุมัติ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯใหแจงมติที่
ประชุมใหกับผูเสนอผานคณะตนสังกัด
ซ่ึงดําเนินการตอไปในลําดับที่ 6 และ 8 
ไดเลย 

- 1 วัน
รวบรวมขอมลู
เสนอขอ 

-เอกสารตามขอ2 

  

 

    

เริ่มตน 

เสนอขอรางวัลตีพิมพฯ/เสนอ

ขอสนับสนุนรับทุนฯ/ขอความ

อนุเคราะหฯ 

ลงทะเบียนรับ

และตรวจสอบ

เอกสาร 

ไมถูกตอง 

แกไข 

1 

ถูกตอง 

ไ
ลําดับที่ 

6,8 

เสนอคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ 

พิจารณา 
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5 เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

(ผอ.สวพ.)และ

ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

-ทําบันทึกขอความถึงประธาน
กรรมการบริหารกองทุน เพ่ือลง
นามอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัน/
ทุน และลงนามประกาศเชิดชู
เกียรตินักวิจัย 

3 วัน หลังจาก
ประชุม
พิจารณา
อนุมัต ิ

-บันทึกขอความขอ
อนุมัติลงนาม 
-ประกาศ 
- มติที่ประชุม 
-แบบฟอรมเอกสารของ
สนับสนุนรางวัล/ทุน 

6. เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

(ผอ.สวพ.)และ

ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 

-ทําบันทึกขอความขอเบิกเงิน
สนับสนุนรางวัล/ทุนฯ ถึงกองคลัง 
-ทําบันทึกขอความแจงผลการ
พิจารณาใหนักวิจัย 

1 วันหลังจาก
ไดรับประกาศ
เชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 

-บันทึกขอความขอเบิก
เงินถึงกองคลัง 
- มติที่ประชุมฯ 
-บันทึกขอความแจงผล
การพิจารณาถึงนักวิจัย 
-ประกาศ 

7. กองคลัง  -กองคลังทําบันทึกขออนุมัติเบิก
เงินรางวัลถึงอธิการบด ี
-กองคลังโอนเงินใหนักวิจัย 

7 วันหลังจาก
ไดขอมูลจาก
กองทุน 

 

8. เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

(ผอ.สวพ.)และ

นางสาววิลาวัลย  

ฤทธิ์เรืองโรจน 

 -ฝายเลขานุการฯจัดเก็บขอมูล
เพื่อเปนสถิติการเบิกจายและ
รายงานผลในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ครั้งตอไป 

1 วันหลังจาก
ไดรับประกาศ
เชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 

-เอกสารตามขอ5 และ
ขอ 6 

9. 

 

 

 

 

    

โอนเงินรางวัล/ทุน 

จัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุดการทํางาน 

1 

แจงการพิจารณาใหนักวิจัย/

กองคลัง 

เสนอลงนามอนุมัติสนับสนุน

รางวัลและประกาศ 
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เริ่ม 

นักวิจัยสงขอเสนอขอรางวัลตีพิมพ/ขอสนับสนุนทุนฯ/

สงหนังสือแจงคณะกรรมการพิจารณา 

กองทนุสง่เสริมงานวิจยัฯลงรับเอกสาร
และตรวจสอบความถกูต้อง 

กรณีเรื่องเสนอให

คณะกรรมการพิจารณา

โดยไมรับการสนับสนุนเงิน

จากกองทุนฯ ใหแจงมติที่

ประชุมถึงผูเสนอผานคณะ

ตนสังกัดและบันทึกจัดเก็บ

ขอมูลไวตอไป 

เสนอลงนามอนุมัติสนับสนุนรางวัลในแบบฟอรมและลงนามประกาศเชิดชูเกียรติ

นักวิจัยท่ีไดรับรางวัล 

แจงเวียนประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีไดรางวัลตีพิมพ/แจงผลการอนุมัติรางวัล

ใหนักวิจัย/แจงขอความอนุเคราะหกองคลังโอนเงินใหผูที่ไดรับรางวัล 

กองทุนสงเสริมงานวิจัยบันทึกจัดเก็บขอมูลการดําเนินงาน 

สิ้นสุดการทํางาน 

ไมถูกตอง 

เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

พิจารณาอนุมัต ิ

ถูกตอง 

สิ้นสุดการทํางาน 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนสงเสริม

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย    

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ................................ 
          นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : ................................ 
               นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 

 
ผูอนุมัติ : ................................... 
            นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการดําเนินการรับเอกสารกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการดานประสานงานกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานไ ดถูกตองตาม
ขั้นตอน 
ขอบเขต  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมตั้งแต การเริ่มรับเอกสารบันทึกขอความจากคณะ การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขอเสนอพิจารณารางวัล /การขอทุนสนับสนุนฯ และอ่ืนๆ เกี่ยวกับกองทุนสงเสริมงานวิจัย  การเสนอ
ขอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัยพิจารณาอนุมัติ การเสนอพิจารณาลงนามอนุมัติในแบบขอสนับสนุน
รางวัลตีพิมพ /ทุนอุดหนุนฯ  การเสนอขอลงนามประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ไดรับรางวัลตีพิมพเผยแพร  การแจง
เวียนผลการพิจารณารางวัลฯและประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยใหหนวยงานในสังกัดทราบ การทําบันทึก ขอความขอ
อนุมัติเบิกรางวัลใหแกผูไดรับรางวัลตีพิมพเผยแพรและไดรับทุนอุดหนุน การบันทึกขอความขอความอนุเคราะหกอง
คลังโอนเงินใหผูไดรับรางวัลตีพิมพบทความฯ /ทุนอุดหนุน  และการจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานของกองทุนสงเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
คําจํากัดความ  
กองทุน หมายถึง กองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รางวัลผลงานวิจัย /บทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง บทค วามจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่มีรายชื่อวารสาร
ปรากฏในฐานขอมูลเปนที่ยอมรับในศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ปรากฏขอมูลเปนที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วารสาร ACI(ASEAN Citation Index) SJR(SCImago Journal Rank)  ISI (Institute 
of Scientific Information) หรือ Scopus 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
-นักวิจัยทําบันทึกจากคณะถึงกองทุนสงเสริมงานวิจัยเพื่อเสนอขอรางวัลตีพิมพฯ/เสนอขอรับทุนฯ/ขอความอนุเคราะห 
-ผูชวยเลขานุการ ทําการลงรับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการเสนอขอ หากไมถูกตองให
แจงกลับยังผูเสนอขอ กรณีที่เอกสารครบถวนถูกตองใหเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาอนุมัติ 
ฝายเลขานุการนําเรื่องเสนอเขาพิจารณาอนุมัติรางวัล/ทุน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
-หากเปนเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยไมตองอนุมัติสนับสนุนเงินจากกองทุนฯใหแจงมติท่ีประชุมใหกับผู
เสนอผานคณะตนสังกัดซึ่งดําเนินการตอไปในลําดับที่ 6 และ 8 ไดเลย 
-ทําบันทึกขอความถึงประธานกรรมการบริหารกองทุน เพ่ือลงนามอนุมัติสนับสนุนเงินรางวัน /ทุน และลงนามประกาศ
เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
-ทําบันทึกขอความขอเบิกเงินสนับสนุนรางวัล/ทุนฯ ถึงกองคลัง 
-ทําบันทึกขอความแจงผลการพิจารณาใหนักวิจัย 
-กองคลังทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัลถึงอธิการบดี 
-กองคลังโอนเงินใหนักวิจัย 
-ฝายเลขานุการฯจัดเก็บขอมูลเพ่ือเปนสถิติการเบิกจายและรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ครั้งตอไป 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
1.1 บันทึกขอความขออนุมัติสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
1.2 แบบฟอรม IRD-RMUTTO – 001 
1.3 สําเนาหนาปกและบทความที่ไดตีพิมพและเผยแพรในการประชุม/วารสารฉบับสมบูรณ 
1.4 Proceedings  การประชุม (Hard Copy และ/หรือ CD) 
1.5 หลักฐานท่ีมคีา ISI Impact Factor หรือการจัดอยูในควอไทล  คา TCI  (กรณีเปนวารสาร) 
1.6 บันทึกขอความขออนุมัติสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
1.7 แบบฟอรม IRD-RMUTTO – 002 

1.8 หนังสือที่ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบแลว 
1.9 สําเนาหนังสือการตอบรับเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและกําหนดการตีพิมพ 
1.10 หลักฐานการจัดประชุมพิมพเฉพาะหนาเว็บไซตของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1.11 กําหนดการเสนอผลงานภาคบรรยาย 
1.12 รางบทความที่จะนําไปเสนอตอที่ประชุม 
1.13 สําเนา/หลักฐานท่ีแสดงวาบทความฉบับสมบูรณของทานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม 
1.14 สําเนา/หลักฐานท่ีแสดงวาวารสารที่ไดลงตีพิมพปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล (กรณีท่ีเสนอผลงานในตางประเทศ) 
1.15 บันทึกขอความขอรายงานผลการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 
1.16 แบบรายงานผลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ  (IRD-RMUTTO - 003) 
1.17 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมปกและสารบัญ 
1.18 สําเนา/หลักฐานการสืบคนที่แสดงวาบทความของทานปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล 
1.19 สําเนามติท่ีประชุมจากคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวิจัย ครั้งที.่........../..................... 
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1.20 สําเนา/หลักฐานการเบิกเงินในการเดินทางนําเสนอผลงาน 
1.21บันทึกขอความขอสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนถึง คณะ/กองคลัง 
1.22 บันทึกขอความขออนุมัติการสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพและอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย ถึงอธิการบดีผานกองคลัง 
1.23 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหลงนามอนุมัติสนับสนุนรางวัลผลงานตีพิมพและสนับสนุนคาเดินทางเผยแพร
ผลงานวิจัยฯ ถึงอธิการบดี 
1.24 บันทึกขอความ ขอความอนุเคราะหลงนามประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานตีพิมพฯ 
1.25 บันทึกขอความแจงเวียนประกาศเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานตีพิมพฯ 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนระบบและกลไกการเขียนโครงการสงเสริม

และพัฒนางานวิจัย 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-2-003 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
ควบคุมโดย นางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

1.   
  

   

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 
 
 
 
 

- ประชุมกําหนดหัวขอฝกอบรมโครงการ
ดานการพัฒนางานวิจัย จํานวน 4 
โครงการไดแก 
1.โครงการฝกอบรมนักวิจัยรุนใหม  
2.โครงการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
3.โครงการวิจัย โครงการเผยแพร
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงาน Thailand 

Research Expo   
4.โครงการเผยแพรผลงานวิจัยแสดง
นิทรรศการและสิ่งประดิษฐในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครัง้ที่ 12 และการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 11) 
- กําหนดวันท่ีฝกอบรมและสถานท่ี 
- ติดตอวิทยากรในการฝกอบรม 

4 สัปดาห 
กอนเขียน
โครงการ 

- แบบฟอรม
โครงการ
ดําเนินงาน
โครงการงบ
รายจายอื่น 

3. 

 

 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -นําหัวขอฝกอบรมที่กําหนดไวมาเขียน

โครงการเพื่อเสนอขออธิการบดีอนุมัติ
ดําเนินการโครงการ  
 

1สัปดาห - แบบฟอรม
โครงการ
ดําเนินงาน
โครงการงบ
รายจายอื่น 

   -   -  

เตรียมการก่อนเสนอขออนมุตัิ
ดําเนินงานโครงการ 

เขียนโครงการเพื)อขอ
อนมุตัิดําเนินงาน 

   เริ)มต้น 

1
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4 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 - ทําบันทึกขอความขออนุมัติดําเนิน

โครงการวิจัยงบรายจายอื่น  
กอน
กําหนดการ
ดําเนินงาน
โครงการ 4 
สัปดาห 

- บันทึก
ขอความขอ
อนุมัติดําเนิน
โครงการ 
- โครงการ
ฝกอบรมนักวิจัย
รุนใหม 

5. กองกลาง/

กองแผน/กอง

คลัง/

สํานักงาน

อธิการบด ี

 - สวพ .สงบันทึกขอความขออนุมัติ
ดําเนินงานโครงการที่กองกลาง หนวยงาน
กองกลางสงขอมูลใหกองนโยบายและ
แผนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
เมื่อตรวจเส ร็จ กอง นโยบายและแผนสง
ขอมูลใหกองคลัง เพื่อตัดยอดเงิน
ดําเนินงานโครงการ แลวกองคลังสงขอมูล
ตอใหสํานักงานอธิการบดี เพ่ือเสนอให
อธิการบดีอนุมัติการดําเนินงานโครงการ 

ประมาณ 1 
สัปดาห 

-เอกสารในขอ 4 

6 สํานักงาน

อธิการบด ี
 - อธิการบดีพิจารณาลงนามอนุมัติการ

ดําเนนิงานโครงการฯ 
1วัน -เอกสารขอ 4  

 

7 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ

โครงการแลว ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

1 วัน 
หลังจาก
อธิการบดี
อนุมัติให
ดําเนินการ
โครงการ 

- บันทึก
ขอความขอความ
อนุเคราะหลง
นามคําสั่ง 

- คําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

- โครงการที่
ไดรับ อนุมัติให
ดําเนินงาน 

     -  

ตรวจสอบเอกสาร

การขออนุมัติ

ดําเนินโครงการฯ 

ไมถูกตอง 

อนมุตัิการดําเนินงานโครงการฯ  

เสนออธิการบดีลงนามคําสั)งแตง่ตั +ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

ขออนมุตัิดําเนินงานโครงการฯ 

2 

1

ถูกตอง 
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     -  

8 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -จองหองประชุม(กรณีจัดประชุมภายใน) 

- ติดตอโรงแรม/สถานท่ีจัดฝกอบรม กรณี
จัดภายนอกมหาวิทยาลัย 
- จองรถตู ในการดําเนินงานโครงการฯ 
-ทําหนังสือสัญญายืมเงินจัดโครงการฯ 
-ทําหนังสือจัดซื้อ-จัดจาง ในการซ้ือวัสดุ
และอุปกรณที่ใชในโครงการ และจางเหมา
การถายเอกสารหรืออ่ืนๆ ท่ีโครงการ
กําหนด 

1 วัน 
หลังจาก
อธิการบดี
อนุมัติให
ดําเนินการ
โครงการ 

- หนังสือขอใช
หองประชุม 
- หนังสือขอใช
รถสวนกลาง 
- สัญญายืมเงิน
ทดรองจายใน
โครงการ 
- โครงการฯ 
- หนังสือ
จัดซื้อ-จัดจาง 

9 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -ทําหนังสือ(ภายนอก) เชิญวิทยากร 

-ทําบันทึกขอความแจงเวียนหนวยงานใน
มหาลัยเพ่ือเชิญชวนนักวิจัยรุนใหมและผูที่
สนใจเขารวมลงทะเบียนอบรมฯ 

2 วัน 
หลังจาก
อธิการบดี
อนุมัติให
ดําเนินการ
โครงการ 

- หนังสือเชิญ
วิทยากรและ
แบบตอบรับ 
- บันทึก
ขอความเชิญ
ชวนนกัวิจยัรุ่น
ใหมแ่ละ
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
- กําหนดการ
อบรมฯ 

10 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 - เจาหนาท่ี สวพ.รวบรวมรายชื่อผูเขารวม

โครงการเพื่อเตรียมรายชื่อการลงทะเบียน
เขารวมโครงการฝกอบรมฯ  
-ทําปายตั้งโตะชื่อวิทยากร ,ทําปายตั้งโตะ
ลงทะเบียน 
-จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

-หลังเวลา
ปดรับสมัคร
การเขารวม
โครงการ
อบรม 1 วัน 

-รายชื่อ
ผูเขารวม
โครงการ 
-เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม 

11 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัด

โครงการฝกอบรมตามกําหนดท่ีตั้งไวและ
อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมอบรม
และวิทยากร 

  

      

ทําหนงัสอืภายนอกเชิญวิทยากรและ
ประกาศเชิญชวนนกัวิจยัรุ่นใหมแ่ละ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ติดตอ่จองสถานที)จดัฝึกอบรม,จองรถใน
การดําเนินงานโครงการ,ยืมเงินทดรอง
จ่ายในจดัอบรม ,จดัซื +อ-จดัจ้าง 

รวบรวมรายชื)อผู้ เข้าร่วมโครงการ,ทํา
ป้ายชื)อวิทยากร ,ป้ายลงทะเบียน,เตรียม

เอกสารประกอบการอบรม 

จดัโครงการฝึกอบรม 

2 

3 
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12 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 
 
 
 

-สวพ.ดําเนินการเคลียรคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการสงกองคลังตามที่ไดทํา
สัญญายืมเงินในการดําเนินงานโครงการ 
-สวพ.รายงานผลการดําเนนิงานสงกอง
นโยบายและแผนตามไตรมาส 

ภายใน 1
สัปดาหหลัง
จัดโครงการ 

-บันทึกขอ
รายงานการ
ดําเนินงาน
โครงการพรอม
บิลคาใชจาย 

13 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -จัดทําสรุปเลมรายงานการดําเนินงาน

โครงการวิจัยสงกองนโยบายและแผน 
ภายใน 1 
สัปดาห หลัง
จัดโครงการ 

-บันทึกขอสง
เลมรายงานการ
ดําเนินงาน
โครงการฯ 
-เลมสรุปการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

14      

เคลยีร์คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานโครงการ 

จดัทําเลม่รายงานการดําเนินงาน
โครงการวิจยั 

สิ +นสดุ 

3 
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เริ่ม 

เตรียมการก่อนเสนอขออนมุตัิดําเนินงานโครงการ 

เขียนโครงการเพื)อขออนมุตัิดําเนินงาน 

อนมุตัิการดําเนินงานโครงการฯ  

เคลยีร์คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

สิ้นสุด 

- เสนออธิการบดีลงนามคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 

- ติดตอจองสถานท่ีจัดฝกอบรม,จองรถในการ

ดําเนินงานโครงการ,ยืมเงินทดรองจายในจัดอบรม ,

จัดซื้อ-จัดจาง 

- ทําหนังสือภายนอกเชิญวิทยากรและประกาศ

เชิญชวนนักวิจัยรุนใหมและผูสนใจเขารวมโครงการ 

- รวบรวมรายชื่อผูเขารวมโครงการ,ทําปายช่ือ

วิทยากร ,ปายลงทะเบียน,เตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม 

จดัโครงการฝึกอบรม 

สรุปผลการดําเนินงาน  

จดัทําเลม่รายงานการดําเนินงานโครงการ 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนระบบและกลไกการเขียน

โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ...................................... 
      น.ส.วิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : ...................................... 
                   นางมนัน  ชาญนําสิน 

 
ผูอนุมัติ : ...................................... 
             นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติในกรณีท่ีจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย  
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานกรณีจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย ดําเนินงานไดถูกตองตามข้ันตอน 
 

ขอบเขต  
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแตการเตรียมเขียนโครงการเสริมสรางศักยภาพนักวิจัย  ตลอดจนเสนอขออนุมัติการ
ดําเนินโครงการ การดําเนินการโครงการ จนดําเนินการแลวเสร็จ 
 

คําจํากัดความ  
โครงการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย หมายถึง โครงการงบประมาณรายจายอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ีเปน
โครงการเพื่อสรางและพัฒนานักวิ จัยรุนใหม และนักวิจัยที่มีประสบการณในการวิจัยในเร่ืองที่เก่ียวของ ซึ่งเปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ท่ียังไมเคยทําวิจัยหรือเคยทําบางแตยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญใน
หัวขอของการวิจัย เชน ความหมายของการวิจัย การตั้งโจทยคําถามวิจัย ก ารทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ การใชสถิติ
เพื่อวิจัย การสรุป การเขียนบทความวิชาการ การนํางานวิจัยไปใชประโยชน และการเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน และเปน
การสงเสริมการพัฒนาใหนักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหลงทุนวิจัยภาย
นอกจากตางประเทศ 
โครงการฝกอบรมนักวิจัยรุนใหม  หมายถึง โครงการงบรายจายอื่นสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหนักวิจัยที่ไมเคยเปนหัวหนาโครงการวิจัย สามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนองบประมาณจากแหลงทุนวิจัยภายนอก หมายถึงโครงการงบ
รายจายอ่ืนสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนความรูใหนักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหได
โครงการวิจัยที่ตอบโจทยยุทธศาสตรและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มากที่สุด และเพื่อเปน
การสงเสริมการพัฒนาใหนักวิจัยสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหลงทุนวิจัยภายนอก 

โครงการเผยแพรสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงาน Thailand Research Expo หมายถึงโครงการงบรายจายอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานในระดับชาติอีกเวทีหนึ่งเพื่อเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยสูสังคม 
โครงการเผยแพรผลงานวิจัยแสดงนิทรรศการและสิ่งประดิษฐในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 

หมายถึง โครงการงบรายจายอื่นสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดขึ้น เพื่อเปนการเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยแีละขยายองค

ความรูจากงานวิจัยสูการปฏิบัติใหกวางขวาง และเปนการเปดมุมมองใหม  ๆในการพัฒนาเครือขายความรวมมือในแตละศาสตร 
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อันจะนําไปสูการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
     1.  นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
     2.  นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. เตรียมการกอนเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการ เพ่ือเตรียมดําเนินการสงคําเสนอขอในปงบประมาณ 2563 
1.1 ผูบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ .(ผูบริหารและบุคลากรของสวพ . ทั้งหมดเขารวม

ประชุม) กําหนดหัวขอประชุม คือ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนําสรุปแผนการดําเนินงานโครงการงบ

รายจายอื่นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปที่ผานมา ประกอบกับจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจาก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิจารณากําหนดหัวข อที่ตองการพัฒนานักวิจัยใหมี

ความรูความสามารถเพ่ิมมากข้ึน  

1.2 กําหนดวันที่ฝกอบรมและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม 
- จัดตารางปฏิทินเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ วาโครงการไหนควรจัดกอนหลัง เชน 

โครงการฝกอบรมนักวิจัยรุนใหม ควรจัดกอนการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบราย ไดของ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 3 เดือน เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมไดสามารถเตรียมเขียนและสงขอเสนอขอ
ดําเนินการวิจัยไดทันเวลา 

- สถานท่ีจัดฝกอบรม เลือกสถานท่ีฝกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเปนโครงการท่ีตองการความตอเนื่องในการดําเนิ นกิจกรรม ควรจัดสถานที่ฝกอบรมใหผู
อบรมพักในท่ีเดียวกัน เพื่องายตอการหารือ นอกเวลาอบรม หากจัดฝกอบรมภายในมหาวิทยาลัย
อาจทําใหผูเขารวมอบรมบางทานไมสะดวกตอการเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดโครงการ  

- หากจําเปนตองจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย ใหเลือกหองประชุม ที่เหมาะสมและสามารถจุ
ผูเขารวมประชุมไดเพียงพอ มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ครบถวน และมีหองน้ําท่ีเพียงพอตอการใช
งาน โดยดําเนินการตามกระบวนการคือ  

1.เขาhttp://mis.rmutto.ac.th/ เพ่ือขอใชหองประชุมโดย ลงชื่อ ผูใชงา น 1500300008001 
รหัสผาน vi123456 แลวเลือกหองท่ีตองการใชงาน 
2.เขียนใบยืมพัสดุ- ครุภัณฑ ที่จําเปนตองใชในการจัดโครงการเชน กระติกน้ํารอน กระติกน้ํา
เย็น แกว ชุดกาแฟ เปนตน 

1.3 ติดตอวิทยากรในการจัดฝกอบรม โดยโทรประสานงานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวช าญใน
หัวขอที่จัดฝกอบรมเพ่ือตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานที่สามารถมาเปนวิทยากรในโครงการได 

2.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินงา น โดยนําหัวขอฝกอบรมท่ีกําหนดไวมาเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ
อธิการบดีอนุมัติดําเนินการโครงการ 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาขออนุมัติดําเนินงานโครงการฯ โดยทําบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินโครงการวิจัย
งบรายจายอื่น 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาสงบันทึกขอความขออนุมัติดําเนินงานโครงการที่กองกลาง หนวยงานกองกลางสง
ขอมูลใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเมื่อตรวจเสร็จ กอง นโยบายและแผนสง
ขอมูลใหกองคลัง เพ่ือตัดยอดเงินดําเนินงานโครงการ แลวกองคลังสงขอมูลตอใหสํานักงานอธิการบดี เพื่อ
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เสนอใหอธิการบดีอนุมัติการดําเนินงานโครงการ 
5. อธิการบดีพิจารณาลงนามอนุมัติการดําเนินงานโครงการฯ 
6. เม่ือไดรับการอนุมัติใหดําเนินการโครงการแลว ใหจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
7. ติดตอจองสถานท่ีจัดฝกอบรม 

-เลือกโรงแรมท่ีพักและขนาดหองฝกอบรม โดยโทรสอบถามคาใชจายที่พัก รวมถึงคาอาหารและอ่ืนๆ 

-ทําการจองท่ีพักและนัดวันเขาพักและจัดฝกอบรม 

8. จองรถในการดําเนินงานโครงการ 

- เขาhttp://mis.rmutto.ac.th/ เพ่ือขอใชหองประชุมโดย ลงชื่อ ผูใชงาน 1500300008001 รหัสผาน 
vi123456 แลวเลือกรถท่ีตองการใชงานในโครงการ 

-สวนกลางอนุมัติใหใชรถในระบบ จากน้ันเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปริ้นใบขอใชรถออกมาเพ่ือสงคําขอ
อนุมัติใชรถ ใหสวนผูอํานวยการกองกลางมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

9. ยืมเงินทดรองจายในการจัดโครงการฝกอบรม มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.เตรียมเอกสารสําหรับการยืมเงินทดรองจายในโครงการ 

- ผูยืมเงินเขียน “สัญญายืมเงิน” โดยแนบสําเนาสัญญา จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาโครงการที่ตองการยืมเงินและไดรับอนุมัติใหดําเนินการแลว จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ จํานวน 1 ชุด 

2.นําเอกสารทั้งหมดท่ีเตรียมไว ยื่นตอกองคลังเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติยืมเงิน 

3.กองคลังอนุมัติใหยืมเงิน 

4.ผูยื่นเรื่องยืมเงินรับเช็คเงินยืมท่ีกองคลัง และนํามาดําเนินการใชจายในโครงการ 

10. จัดซ้ือ-จัดจาง ใชวิธีการเดียวกับงานบริหารงานทั่วไป 

11. จัดทําหนังสือภายนอกเชิญวิทยากรและประกาศเชิญชวนนักวิจัยรุนใหมและผูสนใจเขารวมโครงการ 

-ทําหนังสือ(ภายนอก) เชิญวิทยากร 
-ทําบันทึกขอความแจงเวียนหนวยงานในมหาลัยเพ่ือเชิญชวนนักวิจัยรุนใหมและผูที่สนใจเขารวม

ลงทะเบียนอบรมฯ 

12. รวบรวมรายชื่อผูเขารวมโครงการ,ทําปายชื่อวิทยากร ,ปายลงทะเบียน,เตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

- เจาหนาที่ สวพ.รวบรวมรายชื่อผูเขารวมโครงการเพ่ือเตรียมรายชื่อการลงทะเบียนเขารวมโครงการ

ฝกอบรมฯ  

-ทําปายตั้งโตะชื่อวิทยากร ,ทําปายตั้งโตะลงทะเบียน 

-จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 

13. จัดโครงการฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมตามกําหนดที่ตั้งไวและ

อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมอบรมและวิทยากร 

14. เคลียรคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ   

-สวพ.ดําเนินการเคลียรคาใชจายในการดําเนินโครงการสงกองคลังตามท่ีไดทําสัญญายืมเงินในการ

ดําเนินงานโครงการ 



74 

 

 

-สวพ.รายงานผลการดําเนินงานสงกองนโยบายและแผนตามไตรมาส 
15.จัดทําเลมรายงานการดําเนินงานโครงการวิจัย  

-จัดทําสรุปเลมรายงานการดําเนินงานโครงการวิจัยสงกองนโยบายและแผน 

 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
1.1 แบบฟอรมโครงการวิจัย 
1.2 แบบฟอรมการจองหองประชุม,แบบฟอรมการขอใชรถ 
1.3 แบบฟอรมเอกสารจัดซื้อ – จัดจาง 
1.4 เอกสารประกอบการดําเนินโครงการวิจัย อ่ืนๆ  
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานเสนอขอขึ้นทะเบียน

เปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลัง 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-2-004 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาววิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน 
ควบคมุโดย นางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.   
 

   

2. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
    

3. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการย่ืนขึน้
ทะเบียนที่ปรึกษาไทยภายใต
กระทรวงการคลังโดยผูมีอํานาจ
(อธิการบด)ีลงนามเซนรับรองสําเนา
เอกสารทุกฉบับ 

 -หนังสือแสดงความประสงค 
-หนังสือมอบอํานาจ 
-สําเนาจัดต้ังนิติบุคคล 
-สําเนาระเบียบขอบังคับ 
-สําเนารายชื่อกรรมการบริหาร 
-สําเนาคําสั่งผูมีอํานาจลงนาม 
-สําเนาบัตรผูเสียภาษีอากร 
-สําเนาใบประกอบวิชาชีพ 
-หนังสือรับรองหนวยงานผู
วาจาง 
-เอกสารประกอบบุคลกรที่
ปรึกษา 
-สําเนาสัญญาจางที่ปรึกษา
(ตองเปนโครงการที่แลวเสร็จ) 

    
 
 

  

จดัเตรียมเอกสารประกอบการขึ +น
ทะเบียนสําหรับนิติบคุคล 

เริ)ม 

ประสานงานศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +สาธารณะ

กระทรวงการคลงั 

1 
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3. 

 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 -  

 

1 วัน หลัง
รวบรวม
เอกสาร
ประกอบ
ทั้งหมดได 

- ตามเอกสารประกอบ 3 

 
 
 

4. ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 -เจ้าหน้าที)ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงั ตรวจสอบเอกสาร
และปรับแก้ไขก่อนได้แจ้งการอนมุตัิ
ภายใน 30 วนั 

 

30 วัน -เอกสารในขอ 3 

 ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 -เจาหนาท่ีออก ใบเสร็จคาธรรมเนียม

การข้ึนทะเบียน 
  

 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนังสือ

ถึงอธิการบดีขออนุมัติคาลงทะเบียนฯ 
และนําคาลงทะเบียนไปชําระที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ภายใน 10 วัน 
หลังการรับ
แจงใหชําระคา
ขึ้นทะเบียน 

-ใบเสร็จคาธรรมเนียมการขึ้น
ทะเบียน 
-สําเนาหนังสือโอนเงิน
คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฯ 

      

ยื)นสง่หนังสือแสดงความประสงครวมทั้ง

เอกสารประกอบลงระบบของศนูย์
ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +

สาธารณะกระทรวงการคลงั 

ตรวจสอบเอกสาร

การยื่นขอข้ึน

ทะเบียนฯ 

ไมถูกตอง 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งการออกใบ

แจ้งชําระคา่ขึ +นทะเบียนฯ 

1 

มหาวิทยาลยัชําระคา่ขึ +นทะเบียนที)
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

2 

ถูกตอง 
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 ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 - ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังาน
บริหารหนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงัแจ้งผลการ
พิจารณาพร้อมทั +งออกหนงัสือรับรอง
การขึ +นทะเบียนฯ สง่มาที)
มหาวิทยาลยั 

ภายใน 40 
วัน หลัง
เอกสาร
ครบถวน
ถูกตอง 

-หนังสือนําสงผลการแจง
ผลการพิจารณา 
-หนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนฯ 

5 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 สวพ. แจ้งประกาศการได้รับรองการ

ขึ +นทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และ
เก็บหลกัฐานการขึ +นทะเบียนฯ เพื)อ

เพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษาตอ่ไป 
 

1 วัน หลัง
ไดรับ
หนังสือแจง 

-หนังสือนําสงผลการแจง
ผลการพิจารณา 
-หนังสือรับรองการข้ึน
ทะเบียนฯ 

6     -  

แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บน
เว็บไซต์ สวพ. และเก็บหลกัฐานการขึ +น

ทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษา
ตอ่ไป

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งผลการ

พิจารณาพร้อมทั +งออกหนงัสือรับรองการขึ +น
ทะเบียนฯ 

2 

สิ +นสดุ 



78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เริ่ม 

ประสานงานศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +สาธารณะกระทรวงการคลงั 

จดัเตรียมเอกสารประกอบการขึ +นทะเบียนสําหรับนิติบคุคล 

ยื)นสง่หนังสือแสดงความประสงครวมทั้งเอกสารประกอบลงระบบของศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษา
สํานกังานบริหารหนี +สาธารณะกระทรวงการคลงั 

มหาวิทยาลยัชําระคา่ขึ +นทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งการออกใบ
แจ้งชําระคา่ขึ +นทะเบียนฯ 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งผลการ
พิจารณาพร้อมทั +งออกหนงัสือรับรองการขึ +นทะเบียนฯ 

แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และเก็บหลกัฐานการ
ขึ +นทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษาตอ่ไป 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานเสนอขอขึ้น
ทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใต

กระทรวงการคลัง 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ....................................... 
        น.ส.วิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : ...................................... 
                 นางมนัน  ชาญนําสิน 

 
ผูอนุมัติ : ....................................... 
      นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑใน การปฏิบัติในกรณีท่ีขอขึ้นทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใต
กระทรวงการคลัง 
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานขอข้ึนทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลังดําเนินงานไดถูกตองตาม
ขั้นตอน 
 
ขอบเขต  
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแตการ ยื่นขอ ข้ึนทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลัง  ตลอด
จนถึงการชําระคาขึ้นทะเบียน และการไดรับแจงการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลัง 
 
คําจํากัดความ  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ หมายถึง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง 
การข้ึนทะเบียน หมายถึง การข้ึนทะเบียนเปนที่ปรึกษานิติบุคคลภายใตกระทรวงการคลัง 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.ประสานงานศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง 

2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนสําหรับนิติบุคคล 

3.ยื่นสงหนังสือแสดงความประสงครวมทั้งเอกสารประกอบลงระบบของศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะกระทรวงการคลัง 

4.ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ 

5.ศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังแจงการออกใบแจงชําระคาขึ้ นทะเบียนฯ 
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6.มหาวิทยาลัยชําระคาขึ้นทะเบียนผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

7.ศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังแจงผลการพิจารณาพรอมทั้งออกหนังสือ

รับรองการข้ึนทะเบียนฯ 

8.แจงประกาศการไดรับรองการข้ึนทะเบียนฯ บนเว็บไซต สวพ. และเก็บหลักฐานการข้ึนทะเบียนฯ เพ่ือเพ่ิมเติม

ประสบการณท่ีปรึกษาตอไป 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
-หนังสือแสดงความประสงค 
-หนังสือมอบอํานาจ 
-สําเนาจัดตั้งนิติบุคคล 
-สําเนาระเบียบขอบังคับ 
-สําเนารายชื่อกรรมการบริหาร 
-สําเนาคําสั่งผูมีอํานาจลงนาม 
-สําเนาบัตรผูเสียภาษีอากร 
-สําเนาใบประกอบวิชาชีพ 
-หนังสือรับรองหนวยงานผูวาจาง 
-เอกสารประกอบบุคลกรที่ปรึกษา 
-สําเนาสัญญาจางที่ปรึกษา(ตองเปนโครงการท่ีแลวเสร็จ) 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานการเพ่ิมเติม

ผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการ

รายงานสถานะที่ปรึกษา 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-2-004 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาววิลาวัลย ฤทธิ์เรืองโรจน 
ควบคุมโดย นางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

1.   
 

   

2. สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 -ลงทะเบียนเขาสูระบบผานเวบ

https://www.consultant.pdmo.go.th/  
-ดูขอกําหนดในการเพิ่มเติมผลงาน การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ี
ปรึกษา แลวจัดเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินการ 

หลังจาก
ไดรับ
ขอมูล
งานวิจัย
แลวเสร็จ7
วัน 

-หนังสือแสดง
ความประสงค 
-หนังสือมอบ
อํานาจ 
-สําเนาจัดตั้งนิติ
บุคคล 
-สําเนาระเบียบ
ขอบังคับ 
-สําเนารายชื่อ
กรรมการบริหาร 
-สําเนาคําสั่งผูมี
อํานาจลงนาม 
-สําเนาบัตรผู
เสียภาษีอากร 
-สําเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ
-หนังสือรับรอง
หนวยงานผู
วาจาง 
-เอกสาร
ประกอบบุคลกร
ที่ปรึกษา 
-สําเนาสัญญา
จางท่ีปรึกษา
(ตองเปน
โครงการที่แลว
เสร็จ) 

      

เริ)ม 

จดัเตรียมเอกสารประกอบการเพ่ิมเติม

ผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการ

รายงานสถานะท่ีปรึกษา 
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3. สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 
 
 
 
 

-ลงทะเบียนเขาสูระบบผานเวบ
https://www.consultant.pdmo.go.th/  
-เลือกเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
1.)เพ่ิมเติมประสบการณโครงการในขอ 3 และ
กรอกขอมูลในขอยอย 1.2 ,1.3 และแนบ
เอกสารในขอ1.4 
2.)การเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ปรึกษา ใหกรอก
ขอมูลเพิ่มในขอ 2 และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามตารางขอ5 
3.) การเปลี่ยนแปลงขอมูลอื่นนอกเหนือจาก
การเปลี่ยนแปลงขอมูลบุคลากรที่ปรึกษา ให
กรอกในขอ 1 และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาตารางในขอ 5  
4.)การรายงานสถานะ ใหกรอกขอมูลเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลทั่วไปการขึ้นทะเบียนที่
ปรึกษาในขอ 1  กรอกขอมูลเพิ่มเติมประวัติ
บุคลากรที่ปรึกษาในขอ 2  และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามตารางในขอ 5 

30 วัน (ลง
ระบบให
แลวเสร็จ
ภายใน 30 
วัน 
นับต้ังแต
ยื่น
ขอเสนอ) 

 

4. ศนูย์ข้อมลูที)
ปรึกษา
สํานกังานบริหาร
หนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 -เจ้าหน้าที)ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสาํนกังาน
บริหารหนี +สาธารณะกระทรวงการคลงั 
ตรวจสอบเอกสารและปรับแก้ไขก่อนได้แจ้ง
การอนมุตัิภายใน 30 วนั 

 

30 วัน 
(นับต้ังแต
วันท่ียื่น
ขอเสนอลง
ระบบ) 

-เอกสารในขอ 3 

      

 

 

 

 

ยื)นสง่หนังสือแสดงความประสงคการ

เพิ่มเติมผลงาน การเปล่ียนแปลงขอมูล

และการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร

การยื่นขอข้ึน

ทะเบียนฯ 

ไมถูกตอง 

1 

 

ถูกตอง 
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5 ศนูย์ข้อมลูที)
ปรึกษา
สํานกังานบริหาร
หนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 -เจาหนาท่ีศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งผลการพิจารณาให้
มหาวิทยาลยัทราบ 

 

40 วัน -หนังสือนํา
สงผลการแจงผล
การพิจารณา 
-หนงัสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน
ฯ 

6 ศนูย์ข้อมลูที)
ปรึกษา
สํานกังานบริหาร
หนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงั 

 

 - สวพ. แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +น
ทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และเก็บหลกัฐานการขึ +น
ทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษาตอ่ไป 

-  

ภายใน 1 
วัน หลัง
การรับแจง 

-หนังสือนํา
สงผลการแจงผล
การพิจารณา 
-หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียน
ฯ 

7 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
 - สวพ.รวบรวมขอมูลการจางการดําเนินงานวิจัย/

จางท่ีปรึกษาเพ่ือเปลี่ยนขอมูลและสถานะท่ีปรึกษาให

เปนปจจุบันในระบบและอยางนอยใหรายงานทุกรอบ 3 

ปนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง 

 

 เอกสารตามขอ 
2 

      

 

 

 

 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสํานกังานบริหารหนี +
สาธารณะกระทรวงการคลงัแจ้งผลการ

พิจารณา 

แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บน
เว็บไซต์ สวพ. และเก็บหลกัฐานการขึ +น
ทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษา 

สวพ.รวบรวมขอมูลการจางการดําเนินงานวิจัย/

จางท่ีปรึกษาเพื่อเปลี่ยนขอมูลและสถานะที่

ปรึกษาใหเปนปจจุบันในระบบ 

2 

สิ +นสดุ 
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เริ่ม 

จดัเตรียมเอกสารประกอบการเพ่ิมเติมผลงาน การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 

ยื)นสง่หนังสือแสดงความประสงคการเพ่ิมเติมผลงาน การ

เปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสาํนกังานบริหารหนี +สาธารณะ
กระทรวงการคลงัแจ้งผลการพิจารณา 

ศนูย์ข้อมลูที)ปรึกษาสาํนกังานบริหารหนี +สาธารณะแจ้งประกาศ

การได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และเก็บ
หลกัฐานการขึ +นทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษา 

แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และ
เก็บหลกัฐานการขึ +นทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)ปรึกษา 

สวพ.รวบรวมขอมูลการจางการดําเนินงานวิจัย/จางท่ีปรึกษาเพื่อ

เปลี่ยนขอมูลและสถานะท่ีปรึกษาใหเปนปจจุบันในระบบ 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานการเพ่ิมเติม
ผลงาน การเปล่ียนแปลงขอมูลและการ

รายงานสถานะที่ปรึกษา 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ....................................... 
        น.ส.วิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : ...................................... 
                 นางมนัน  ชาญนําสิน 

 
ผูอนุมัติ : ....................................... 
      นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติในกรณีท่ีขอเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการ
รายงานสถานะที่ปรึกษา 

1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานขอเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรา ยงานสถานะท่ีปรึกษา ดําเนินงานได
ถูกตองตามข้ันตอน 
 

ขอบเขต  
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแตการ ยื่นขอการเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ี
ปรึกษา ตลอดจนการไดรับแจงการอนุมัติและการสวพ.รวบรวมขอมูลการจางการดําเนินงานวิจัย /จางที่ปรึกษาเพ่ือ
เปลี่ยนขอมูลและสถานะท่ีปรึกษาใหเปนปจจุบันในระบบ 
 

คําจํากัดความ  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ หมายถึง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง 
การข้ึนทะเบียน หมายถึง การยื่นขอการเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 
 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.จัดเตรียมเอกสารประกอบการเพิ่มเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 

2.ยื่นสงหนังสือแสดงความประสงคการเพ่ิมเติมผลงาน การเปลี่ยนแปลงขอมูลและการรายงานสถานะท่ีปรึกษา 

3.ตรวจสอบเอกสารการย่ืนขอข้ึนทะเบียนฯ 

4.ศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังแจงผลการพิจารณา 

5.ศูนยขอมูลที่ปรึกษาสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะแจงประกาศการไดรับรองการข้ึนทะเบียนฯ บนเว็บไซต สวพ. และเก็บ

หลักฐานการข้ึนทะเบียนฯ เพื่อเพิ่มเติมประสบการณที่ปรึกษา 

6.แจ้งประกาศการได้รับรองการขึ +นทะเบียนฯ บนเว็บไซต์ สวพ. และเก็บหลกัฐานการขึ +นทะเบียนฯ เพื)อเพิ)มเติมประสบการณ์ที)
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ปรึกษา 

7.สวพ.รวบรวมขอมูลการจางการดําเนินงานวิจัย/จางท่ีปรึกษาเพื่อเปลี่ยนขอมูลและสถานะท่ีปรึกษาใหเปนปจจุบันในระบบ 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
-หนังสือแสดงความประสงค 
-หนังสือมอบอํานาจ 
-สําเนาจัดตั้งนิติบุคคล 
-สําเนาระเบียบขอบังคับ 
-สําเนารายชื่อกรรมการบริหาร 
-สําเนาคําสั่งผูมีอํานาจลงนาม 
-สําเนาบัตรผูเสียภาษีอากร 
-สําเนาใบประกอบวิชาชีพ 
-หนังสือรับรองหนวยงานผูวาจาง 
-เอกสารประกอบบุคลกรท่ีปรึกษา 
-สําเนาสัญญาจางท่ีปรึกษา(ตองเปนโครงการที่แลวเสร็จ) 
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นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข   
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป) ((งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย)) 

 การดําเนินงานแนวทางการใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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มทร.ตะวันออก 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการ

ใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยงบประมาณเงินรายได 

รหัสเอกสาร 

IRD-3-008 

ออกวันท่ี 

27/4/2563 

เขียนโดย: นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข 

ควบคุมโดย: นางมนัน  ชาญนําสิน 

อนุมัติโดย: นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

-งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- หนวยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- นักวิจัย 

 
 
 
 
 

- แจงหนังสือประชาสัมพันธ
ไปทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- แจงประชาสัมพันธบน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
ทางไลนกลุมวิจัย  

พ.ค. - หนังสือแจงเปดรับขอเสนอ
โครงการวิจัย 
- ประกาศและหลักเกณฑการ
เสนอขอรับทุนบนเว็บไซต 

2 - งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา   
- ทุก
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- นักวิจัย 

 - บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยย่ืนขอรับทุน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
- ใบอนุญาตการใช
สัตวทดลอง 

พ.ค. – 
มิ.ย. 

- ใบปะหนาโครงการเดี่ยว
หรือชุด 
- แบบขอเสนอโครงการวิจัย
และแบบแผนงานวิจัย จํานวน 
5 ชุด พรอม CD 1 แผน 
- แบบบัญชีสรุปรายชื่อ
ขอเสนอโครงการวิจัย(จาก
หนวยงานตนสังกัดของ
นักวิจัย)  
- ใบรับรองการใชสัตวกรณีใช
สัตวทดลอง 
- รายงานความกาวหนา* 
(กรณีเปนโครงการวิจัย
ตอเนื่อง) 

      

 

 

 

 

เริ่มตน 

ประชาสัมพันธการรับขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวม

โครงการวิจัยสง สถาบันวิจัย

และพัฒนา(สวพ.) 

1 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   
 
 
 

   

3 
 

- งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- นักวิจัย* 
*หากมีขอ
แกไขจะแจง
ใหนักวิจัย
ทราบโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมขอเสนอ
โครงการวิจัยและตรวจสอบ
รูปแบบฟอรมตามที่กําหนด 
- ตรวจสอบสถานภาพ
นักวิจัย 
- ตรวจสอบความซ้ําซอน
ขอเสนอโครงการวิจัย 
- แยกโครงการตามผลผลิต 
องคความรู ถายทอด ตาม
หมวดหมู 

 
ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือนําสงขอเสนอ
โครงการวิจัยผานตนสังกัด
ตามกระบวนการสารบรรณ 
- ขอเสนอโครงการวิจัย 
- แผนซีด ี
- แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอ
โครงการวิจัย 

4 -งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-งานสารบัน 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
เปนคระกรรมการ
พิจารณา พรอม
หนังสือตอบรับ
เปน
คณะกรรมการ 

� - ดําเนินการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
พิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือเชิญและแบบตอบ
รับ 
- ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
- แนวทางการประเมินและ
ตัวอยางแบบประเมิน 

5 
 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- คณะกรรม 
การผูพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการพิจารณา
ขอเสนอโครงการแยกตาม
กลุมสาขาวิจัย 

3 วัน - แบบประเมิน 
- เกณฑ/แนวทางการประเมิน 
- แบบสรุปผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ 
- แบบสรุปขอแกไข 

   
 

   

 

 

คณะกรรมการพิจารณา

ขอเสนอโครงการวิจัย 

ประชุมพิจารณา

ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ไมผาน 

ผาน 

ตรวจสอบความ

ครบถวนของ

เอกสาร 

ถูกตอง 

1 

ไมถูกตอง 

2 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   
 
 

   

6 -งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

- พิมพขอแกไขจากคณะ
กรรมการฯ 
- ทําหนังสือแจงหนวยงาน
ตนสังกัดของนักวิจัยเพ่ือให
นักวิจัยแกไขขอเสนอ
โครงการวิจัย 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือแจงผลการพิจารณา 
- แบบสรุปขอแกไข 
- แบบฟอรมจําแนกหมวดหมู
งบประมาณ 
- แผนการดําเนินงานเพื่อ
ประกอบเสนอขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย 

7 
 
 
 
 
 

-งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 - รวบรวมขอเสนอ
โครงการวิจัยและตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- ขอเสนอโครงการวิจัยที่
ปรับแกไข 3 ชุด ลงนามจริง 
พรอม CD 1 แผน 
- แบบบัญชีสรุปรายชื่อ
ขอเสนอโครงการวิจัย(จาก
หนวยงานตนสังกัดของ
นักวิจัย) 
-ใบรับรองการใชสัตวทดลอง 
ลงนามจริง (กรณีใช
สัตวทดลอง) 
- รายงานความกาวหนา(กรณี
เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง) 
- แบบแยกรายการคาใชจาย 
(ผช 1) 

8 -งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
แจงแจงขอมูลการพิจารณา
โครงการสงกองนโยบาย
และแผน 

ส.ค. – 
ก.ย.  

- ไฟลขอมูลโครงการวิจัยวิจัย
ที่ไดรับการพิจารณา 
 

 
 
 

  
 
 
 

   

 

 

 

รวบรวมขอมูลโครงการสงกอง

นโยบายและแผน 

 

รวบรวมโครงการวิจัยที่แกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

2 

แจงนักวิจัย แกไขขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

3 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   
 
 

   

 
9 
 
 
 
 

- กองนโยบาย
และแผน 
- งานบริหาร
ทุนวิจยั 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 - กองนโยบายและแผน
ประกาศแจงจัดสรร
งบประมาณวิจัย 
 

ก.ย. – 
ต.ค. 

- เลมเอกสารจัดสรร
งบประมาณประจําป 

10 -งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 

- ทําหนังสือแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 
-ประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

ภายใน 7 
วัน
หลังจาก
ไดรับแจง
จาก
มหาวิทยา
ลัยฯ 

- บันทึกขอความแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัดนักวิจัย 
- ประกาศผลพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอโครงการวิจัย 
- หนาเว็บไซตของกอง
นโยบายและแผนประกาศผล
ของกองนโยบายและแผน 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหาร
ทุนวิจัย 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 

- ทําหนังสือแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของ
นักวิจัยใหนักวิจัยทําสัญญา
ทุน               
- รวบรวมสัญญาทุนและ
ตรวจสอบความถูกตองของ
สัญญาทุน 
- ทําหนังสือเสนออธิการบดี
ลงนามในสัญญาทุน 
- สงสัญญาทุนคืนนักวิจัย
และแจงดําเนินการเบิกจาย 

เดือนต.ค.
เปนตนไป 

- บันทึกขอความการจัดทํา
สัญญาทุน 
- สัญญารับทุน ลงนามจริง 2 
ฉบับ พรอมลายเซ็นพยาน 2 
ทาน     
- ขอเสนอโครง 2 ชุด ลงนาม
จริง พรอม CD 1 แผน - 
แผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจัย(แบบ วจ.1) 2 
ชุด ลงนามจริง 
- ใบรับรองการใชสัตวทดลอง 
ลงนามจริง(กรณีใช
สัตวทดลอง) 

12      

 
 
 
 
 
 
 

3 

แจงนักวิจัยที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

สิ้นสุด 

จัดทําสัญญาทุน 

กองนโยบายและแผนแจงผลการ

พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  
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เริ่มตน 

แจงนักวิจัย แกไขขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

รวบรวมขอมูลโครงการสงกองนโยบายและแผน 

ประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวมโครงการวิจัยสง สถาบันวิจยัและพัฒนา(สวพ.) 

 ไมถูกตอง 

คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

ถูกตอง 

 
ไมผาน 

รวบรวมโครงการวจิัยที่แกไขตามขอเสนอแนะ 

กองนโยบายและแผนแจงผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 

แจงนักวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จัดทําสัญญาทุน 

สิ้นสุด 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 

ผาน 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการ
ใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยงบประมาณเงินรายได 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : 
นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข 

 
ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 

 
ผูอนุมัติ : 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมเสนอขอทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตการเสนอขอทุนวิจัย ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย การเสนอขอ
ทุนวิจัย เพื่อใหไดรับการสนับสนุนทุนมากขึ้น  
 
คําจํากัดความ  
โครงการวิจัย-งบประมาณเงินรายได หมายถึง โครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณผลประโยชนปร ะจําป
งบเงินอุดหนุนของหนวยงาน  
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข 
2. นางสาวเตือนใจ  สลับศรี 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. ประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย 
- แจงหนังสือประชาสัมพันธไปทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ 
- แจงประชาสัมพันธบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ทางไลนกลุมวิจัย 
 
2. วิทยาเขต/คณะ รวบรวมโครงการวิจัยสง สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) 
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เขียนขอเสนอโครงการวิจัยย่ืนขอรับทุนตามแบบฟอรมที่กําหนด 
- ใบอนุญาตการใชสัตวทดลอง 
 
3. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 
- สถาบันวิจัยและพฒันารวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยและตรวจสอบรูปแบบฟอรมตามที่กําหนด 
- ตรวจสอบสถานภาพนักวิจัย 
- ตรวจสอบความซ้ําซอนขอเสนอโครงการวิจัย 
- แยกโครงการตามผลผลิต องคความรู ถายทอด ตามหมวดหมู 
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4. คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
- หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนคระกรรมการพิจารณา พรอมหนังสือตอบรับเปนคณะกรรมการ 
- ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
 
5. ประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
- คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการแยกตามกลุมสาขาวิจัย 
 
6. แจงนักวิจัย แกไขขอเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
- พิมพขอแกไขจากคณะกรรมการฯ 
- ทําหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยเพื่อใหนักวิจัยแกไขขอเสนอโครงการวิจัย 
 
7. รวบรวมโครงการวิจัยที่แกไขตามขอเสนอแนะ 
- รวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง 
 
8. รวบรวมขอมูลโครงการสงกองนโยบายและแผน 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแจงแจงขอมูลการพิจารณาโครงการสงกองนโยบายและแผน 
 
9. กองนโยบายและแผนแจงผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  
- กองนโยบายและแผนประกาศแจงจัดสรรงบประมาณวิจัย 
 
10. แจงนักวิจัยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
- ทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัด 
-ประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
 
11. จัดทําสัญญาทุน 
- ทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยใหนักวิจัยทําสัญญาทุน               
- รวบรวมสัญญาทุนและตรวจสอบความถูกตองของสัญญาทุน 
- ทําหนังสือเสนออธิการบดีลงนามในสัญญาทุน 
- สงสัญญาทุนคืนนักวิจัยและแจงดําเนินการเบิกจาย 
 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1.1 ขอเสนอโครงการวิจัย 5 ชุด ลงนามจริง พรอม CD 1 แผน 
1.2 แบบแยกรายการคาใชจาย (ผช 1) (โครงการชุด) 
1.3 ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนามจริง (กรณีใชสัตวทดลอง) 
1.4 แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
1.5 รายงานความกาวหนา(กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง) 
1.6 หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัยผานตนสังกัดตามกระบวนการสารบรรณ 
1.7 แบบบัญชีสรุปรายชื่อขอเสนอโครงการวิจัย(จากหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย)  
2.ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ  
1. เจาหนาบริหารงานท่ัวไป งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
2. นักวิชาการศึกษา  งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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นางสาวปุญณชา  สุริยสาร  (เจาหนาท่ีวิจัย) 
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ บริหารทุนวิจัย 

 1.  ขั้นตอนระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจัย    

 2.  ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ

แผนดิน 

 3.  ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลงทุนภายนอก    

 4.  ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 

 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย 

 6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย 

 7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 

 8.  ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานบริหารทุนวิจัย    

 
รหัสเอกสาร 
IRD-3-006 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.   
 

   

2. สวพ./เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน 

 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีประสานงานท่ัวไปแจง
เวียนประกาศรับขอเสนอ
โครงการในระบบ e-manage 

1 วัน (เมื่อ
ไดรับเรื่อง) 

หนังสือประกาศรับทุน
จากแหลงทุน 

3. 

 

 

หัวหนา

โครงการวิจัย/

เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน 

 -หัวหนาโครงการจัดสงขอเสนอ
โครงการตามแบบฟอรมของ
แหลงทุน 
- หัวหนาโครงการ/เจาหนาท่ี
จัดสงขอเสนอโครงการ(กรณีงบ
ภายนอก) 

3 วันหลังไดรับ
ขอเสนอ
โครงการจาก
นักวิจัย 

-หนังสือขอสงขอเสนอ
โครงการจากนักวิจัย
ผานคณะ 
-ขอเสนอโครงการวิจัยฯ 
-หนังสือขอนําสง
ขอเสนอโครงการวิจัย 
(กรณีงบภายนอกใช
หนังสือภายนอก) 

4. เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน 

 - เจาหนาท่ีประสานงาน
แหลงทุนภายนอกตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสนอขอ
โครงการ  หากขอมู ลไมถูกตอง
ครบถวน แจงใหนักวิจัยแกไข
เพิ่มเติม 

1 วัน -เอกสารในขอ 3 

      

แจ้งเวียนประกาศการให้
สนบัสนนุทนุวิจยั 

รับข้อเสนอโครงการ 

เริ)ม 

ตรวจสอบเอกสาร

และนําสงขอเสนอ

โครงการสงการ

พิจารณา 

แกไข 

1
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5 เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน 

 - สวพ. ทําโครงการพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัย โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเขามาพิจารณา
ขอเสนอโครงการ(กรณีงบ
แผนดินและงบรายไดของ
มหาวิทยาลัย) 

ระยะเวลาจัด
โครงการ 3 วัน 

- บันทึกขอความเสนอ
อธิการบดีและเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ
ดําเนินงานโครงการฯ  
-หนังสือนําสงแหลงทุน
(กรณีเสนองบประมาณ
ภายนอก) 

6 สวพ. /เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน  

 

 -สวพ.ดําเนินการจดัโครงการ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ขอเสนอโครงการและหากมีการ
พิจารณาเสร็จ ใหสงผลการ
พิจารณาใหนักวิจัยแกไข/
เพิ่มเติม แลวสงกลับมายัง 
สวพ.รวบรวมเสนอขอสนับสนุน
ตอมหาวิทยาลัยตอไป 

ระยะเวลาการ
จัดโครงการ 3 
วัน  

- ขอเสนอ
โครงการวิจัย 

- แบบฟอรม
ขอคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

7 สวพ. /เจาหนาท่ี

ประสานงาน

แหลงทุน  

 

 -สถาบันวิจัยและพัฒนาแจงผล
การพิจารณาขอเสนอโครงการ 
 
 

หลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการ 1 
อาทิตย 

- บันทึกขอความถึง
นักวิจัยผานคณะตน
สังกัด 

8 นักวิจัย/คณะ/

หนวยงานตน

สังกัด 

 วิจัยมายัง สวพ. เพ่ือจะได
ดําเนินการรวบรวมขอเสนอ
โครงการดังกลาวเสนอขอ
งบประมาณตอไป 

 -บันทึกขอความจาก
นักวิจัยผานตนสังกัด 
-ขอเสนอโครงการวิจัยที่
ไดรับการแกไขแลว 
-ไฟลขอมูล CD 1 แผน 

      

สง่ข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคณุวฒุิ
พิจารณาโครงการ 

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั 

1 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

นกัวิจยัสง่ข้อแก้ไขโครงการวิจยัมายงั
สถาบนัวิจยัและพฒันา 

2 
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9 สวพ.  ทําคําเสนอของบประมาณผาน
กองนโยบายและแผนเพื่อเสนอ
ขอสํานักงบประมาณ 

ตาม
กําหนดการ
ของ
มหาวิทยาลัย 

คําเสนอของบประมาณ
และเอกสารประกอบการ
เสนอของบประมาณ 

10 สวพ./กองนโยบาย

และแผน 
 -กองนโยบายและแผนแจงผล

การจัดสรรงบประมาณแก สวพ. 
– สวพ. แจงนักวิจัยท่ีไดรับ
จัดสรรทุน ใหทําสัญญารับ
ทุนอุดหนุนกับมหาวิทยาลัย 

 -บันทึกขอความการแจง
ผลการจัดสรรงบประมาณ  
-บันทึกขอความจากสวพ.
ถึงนักวิจัยตามหนวยงาน
ตนสังกัด 

11 สวพ./เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน 

 
 
 
 

-หัวหนาโครงการสงสัญญารับ
ทุนรวมกับมหาวิทยาลัย 
-สวพ.ออกเลขสัญญารับทุนสง
หลักฐานถึงนักวิจัย และแจง
นักวิจัยเริ่มดําเนินโครงการวิจัย
เบิกจายเงินโครงการวิจัยไดตาม
งวด 

 -สัญญารับทุนรวมกับ
มหาวิทยาลัย พรอม
สัญญารับทุน 2 ชุด 
-วจ1 จํานวน 2 ชุด 
-ว-1ด จํานวน 2 ชุด 
-ไฟล CD   1 แผน 
-บันทึกขอสงสัญญารับทุน
รวมกับมหาวิทยาลัย 
 

12 หัวหนาโครงการ/

กองคลัง 
 
 
 
 
 

-หัวหนาโครงการทําหนังสือขอ
เบิกเงิน 
- สวพ. สงหนังสือถึงกองคลังให
โอนเงินใหนักวิจัย 
- กองคลังโอนเงินใหนักวิจัย 

สวพ.สง กอง
คลัง 1 วัน 
หลังจากรับ
เอกสารจาก
นักวิจัย 

-หนังสือขอเบิกเงินวิจัย 
-สําเนาสัญญารับทุน 
-รายงานความกาวหนา 
-ใบเสร็จ (เคลียเงินในแต
ละงวด) 

13 หัวหนาโครงการ/

เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน/แหลงทุน 

 -แหลงทุนทําหนังสือติดตาม
งานวิจัยกับหัวหนาโครงการวิจัย 
-นักวิจัยจัดสงรายงาน
ความกาวหนาใหแหลงทุนและ
มหาวิทยาลัย 

 - รายงานความกาวหนา 

     -  

การจดัทําสญัญารับทนุและออก
เลขสญัญารับทนุ 

การรับโอนและเบิกจ่ายเงิน 

ติดตามการดําเนินงานวิจยั 

2 

จดัทําคําเสนองบประมาณ 

แจ้งการได้รับการจดัสรร
งบประมาณแก่นกัวิจยั 

3 
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     -  

14 หัวหนา

โครงการวิจัย/

เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน 

 -นักวิจัยทําหนังสือจัดสงรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณให
มหาวิทยาลัยและแหลงทุน 

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ตาม
โครงการ
กําหนด 

- หนังสือนําสงรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ 

- เลมสมบูรณงานวิจัย 

15 เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน/กองคลัง 

 -เจาหนาท่ีประสานงานแหลงทุน
สําเนาขอมูลเก็บเปนหลักฐาน 
 

- 1 วัน - เอกสารตามขอ 11-14 
 

16 

 

 

 

 

    

3 

สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

จดัเก็บข้อมลู 

สิ +นสดุ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลง

ทุนภายนอก    

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : 
น.ส.วิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : 
น.ส.วิลาวัลย  ฤทธิ์เรืองโรจน 
 

 
ผูอนุมัต ิ: 
...................................................... 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติในกรณีท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก  
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการไดรับจัดสรรงบประมาณภายนอก ดําเนินงานไดถูกตองตามข้ันตอน 
 
ขอบเขต  
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแตการ แจงประชาสัมพันธการใหทุนของแหลงทุนภายนอก ขอสงขอเสนอ
โครงการวิจัย การจัดทําสัญญารับทุนและออกเลขสัญญารับทุน การรับโอนและเบิกจายเงิน จัดเก็บขอมูล  
 
คําจํากัดความ  
งบประมาณภายนอก  หมายถึง  โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนจากแหลงเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังในและตางประเทศจากบุคคล คณะบุคคล องคกรภาครัฐ หรือองคการเอกชน 
ทั้งนี้รวมถึงทุนสวนตัว  
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
      1.  นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
      2. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เปนการบรรยายขั้นตอนการทํางานท่ีระบุเฉพาะงานน้ัน แบบ STEP-BY-STEP) 

(ใส Flow chart ของงาน) Flow char ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลงทุนภายนอก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
1.1 สัญญารับทุนรวมกับแหลงทุนภายนอกพรอมขอเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามแหลงทุนกําหนด 
1.2 สัญญารับทุนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
1.3 หนังสือมอบอํานาจการดําเนินงานโครงการวิจัย 
1.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

เริ่ม 

ประชาสัมพันธประกาศการรับทุนจาก

แหลงทุน 

สงขอเสนอโครงการถึงแหลงทุน 

ทําสัญญารับทุนรวมกับแหลงทุนภายนอก

และรวมกับมหาวิทยาลัย 

จัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุด 

ติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย 

จัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

แหลงทุนแจงอนุมัติอุดหนุนทุน นักวิจัยแจงไดรับทุนวิจัย 
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มทร. ตะวันออก คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการใหบริการ

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ

แผนดิน  

รหัสเอกสาร 
IRD-3-001 

ออกวันท่ี 
27/4/2563 

เขียนโดย นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลาดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

1 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 

 สกสว.ประกาศรับ
ขอเสนอโครงการวิจัย 

ส.ค. หนังสือประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัย 

 
2 

 
 

 
 

 
 

-งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- หนวยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- นักวิจัย 

 
 
 
 
 

- แจงหนังสือ
ประชาสัมพันธไปทุก
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- แจงประชาสัมพันธ
บนเวปไซตออนไลน ทาง
ไลนกลุมวิจัย  

ภายใน 
1 สัปดาห 

- หนังสือแจงเปดรับขอเสนอ
โครงการวิจัย 
- ประกาศและหลักเกณฑการ
เสนอขอรับทุนบนเว็บไซต 

3 - งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- ทุก
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- นักวิจัย 

 - บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ เขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยย่ืน
ขอรับทุนตามแบบฟอรม
ที่กําหนด 
- ใบอนุญาตการใช
สัตวทดลอง 
-แบบฟอรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- ใบปะหนาโครงการเดี่ยวหรือชุด 
- แบบขอเสนอโครงการวิจัยและ
แบบแผนงานวิจัย จํานวน 5 ชุด 
พรอม CD 1 แผน 
- แบบบัญชีสรุปรายชื่อขอเสนอ
โครงการวิจัย(จากหนวยงานตน
สังกัดของนักวิจัย)  
- ใบรับรองการใชสัตวกรณีใช
สัตวทดลอง 
- แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 
- รายงานความกาวหนา* (กรณี
เปนโครงการวิจัยตอเนื่อง) 

 
 

  
 
 

  
 

 

 

เริ่มตน 

ประชาสัมพันธการรับขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวม

โครงการวิจัยสง สถาบันวิจัยและ

พัฒนา(สวพ.) 

 

1 

แหลงทุนเปดรับขอเสนอ

โครงการวิจัย 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   
 

   

4 - งานสงเสริม
และพฒันา
งานวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมขอเสนอ
โครงการวิจัยและตรวจสอบ
รูปแบบฟอรมตามที่กําหนด 
- ตรวจสอบสถานภาพ
นักวิจัย 
- ตรวจสอบความซ้ําซอน
ขอเสนอโครงการวิจัย 
- แยกโครงการตามผลผลิต 
องคความรู ถายทอด ตาม
หมวดหมู 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัย
ผานตนสังกัดตามกระบวนการสาร
บรรณ 
- ขอเสนอโครงการวิจัย 
- แผนซีด ี
- แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอโครงการวิจัย 

5 -- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-งานสารบัน 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อเปนคระกรรมการ
พิจารณา พรอมหนังสือตอบ
รับเปนคณะกรรมการ 
- ดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัย 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือเชิญและแบบตอบรับ 
- ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ 
- แนวทางการประเมินและตัวอยางแบบ
ประเมิน 

6 
 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- คณะกรรม 
การผูพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการพิจารณา
ขอเสนอโครงการแยกตาม
กลุมสาขาวิจัย 

3 วัน - แบบประเมิน 
- เกณฑ/แนวทางการประเมิน 
- แบบสรุปผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ 
แบบสรุปขอแกไข 

7 -- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

- พิมพขอแกไขจากคณะ
กรรมการฯ 
- ทําหนังสือแจงหนวยงาน
ตนสังกัดของนักวิจัยเพ่ือให
นักวิจัยแกไขขอเสนอ
โครงการวิจัย 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือแจงผลการพิจารณา 
- แบบสรุปขอแกไข 
- แบบฟอรมจําแนกหมวดหมู
งบประมาณ 
- แผนการดําเนินงานเพื่อประกอบเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 - รวบรวมขอเสนอ
โครงการวิจัยและตรวจสอบ
ความถูกตอง 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- ขอเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแกไข 3 
ชุด ลงนามจริง พรอม CD 1 แผน 
- แบบบัญชีสรุปรายชื่อขอเสนอ
โครงการวิจัย(จากหนวยงานตนสังกัด
ของนักวิจัย) 
-ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนามจริง 
(กรณีใชสัตวทดลอง) 
- รายงานความกาวหนา(กรณีเปน
โครงการวิจัยตอเนื่อง) 
- แบบแยกรายการคาใชจาย (ผช 1) 

 
 

  
 

   

แจงนักวิจัย แกไขขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

1 

 

 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ไมผาน 

ลําดับที่ 3 

รวบรวมโครงการวิจัยที่แกไข

ตามขอเสนอแนะ 

2 

ตรวจสอบความ

ครบถวนของ

เอกสาร 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
 

 

ผาน 

 ลําดับท่ี 9 

ติดตอประสานงานคณะกรรมการ

พิจารณาขอเสนอ 

ประชุมพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

 



104 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

9 -- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
- ผู
ประสานงาน
ระบบ NRMS 
- ผู
ประสานงาน 
สกสว. 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาแจง
บันทึกขอมูลขอเสนอ
โครงการวิจัยลงระบบ  
(NRMS) 
- นักวิจัยกรอกขอมูลใน
ระบบ NRMS  
- ผูประสานกรอก
รายละเอียดจัดลําดับ 
- ผูประสานงานระบบ 
NRMS ตรวจสอบและ
จัดลําดับตามเกรตขอเสนอ
โครงการวิจัยในระบบ 
NRMS กรอกรายละเอียด
แบบ ว.6 กรอกรายละเอียด
แบบ บช.3 

ภายใน 
4 สัปดาห 

- ไฟลขอเสนอโครงการวิจัย 
- ไฟลใบรับรองการใชสัตว กรณีใช
สัตวทดลอง 
- ไฟลรายงานความกาวหนาแบบ ต1 ช/ด 
** ในไฟลตองมีลายเซ็นของหัวหนา
โครงการวิจัยและผูรับรองของใชสัตวดวย 
- แบบ ว.6 
- แบบ บช.3 

10 
 
 
 
 
 

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
สงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 
- สํานักงาน
การวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

 - สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) 
- สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
2 สัปดาห 

- หนังสือแจงผลการพิจารณาจาก  
(สกสว.) 
- หนังสือแจงผลการพิจารณาจาก วช. 

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

2 

บุคลากรและนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออกกรอกขอมูลในระบบ 

(NRMS) 

ไมผาน 

 ลําดับที่ 3 

สํานัก

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.)พิจารณา

และแจงผลการ

3 

ผาน 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลาดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

   
 
 

  

11 - อธิการบดี
มหาวิทยาลัยฯ 
- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
- กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
เตรียมขอมูลและ
ประสานงานกับกอง
นโยบายและแผน เพื่อ
จัดทําเอกสารช้ีแจงเสนอ
ตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

ภายใน 
4 สัปดาห 

- แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอ ตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 

12 - กองนโยบาย
และแผน 
- สถาบันวิจัย
และพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองนโยบายและแผน
ประกาศแจงจัดสรร
งบประมาณวิจัย 

ภายใน 
1 สัปดาห 

-เลมจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

      

 

3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออกตองไปช้ีแจง

ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออกไดรับเงินสนับสนุน

งบประมาณโครงการวิจัย  

4 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลาดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
13 
 
 
 
 

-- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 - ทําหนังสือแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 
-ประชาสัมพันธบน
เว็บไซต 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- บันทึกขอความแจงไปยังหนวยงาน
ตนสังกัดนักวิจัย 
- ประกาศผลพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนอโครงการวิจัย 
- หนาเว็บไซตของกองนโยบายและ
แผนประกาศผลของกองนโยบายและ
แผน 

14 -- งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-วิทยาเขต 
-คณะ 
-นักวิจัย 

 
 
 
 
 

- ทําหนังสือแจงไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของ
นักวิจัยใหนักวิจัยทํา
สัญญาทุน               
- รวบรวมสัญญาทุนและ
ตรวจสอบความถูกตอง
ของสัญญาทุน 
- ทําหนังสือเส นอ
อธิการบดีลงนามใน
สัญญาทุน 
- สงสัญญาทุนคืนนักวิจัย
และแจงดําเนินการ
เบิกจาย 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- บันทึกขอความการจัดทําสัญญาทุน 
- สัญญารับทุน ลงนามจริง 2 ฉบับ 
พรอมลายเซ็นตพยาน 2 ทาน     
- ขอเสนอโครง 2 ชุด ลงนามจริง 
พรอม CD 1 แผน - แผนการใช
จายเงินในการดําเนินการวิจัย(แบบ 
วจ.1) 2 ชุด ลงนามจริง 
- ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนาม
จริงกรณีใชสัตวทดลอง 

      

 

แจงนักวิจัยที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

จัดทําสัญญาทุน 

สิ้นสุด 

4 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 
ขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางการ
ใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุน

การวิจัยงบประมาณแผนดิน 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา :  
          นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
 

 
ผูทบทวน :  
               นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

 
ผูอนุมัต ิ: 
            นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมเสนอขอทุนวิจัยตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตการ เสนอขอทุนวิจัย ประกาศรับรับขอเสนอโครงการวิจัย การเสนอ
ขอทุนวิจัย ผานระบบ ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  National Research and Innovation Information 
System (NRIIS) ในดารเสนอขอทุน เพื่อใหไดรับการสนับสนุนทุนมากขึ้น  
คําจํากัดความ  
โครงการวิจัย-งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณแตละโครงการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
เงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนท่ัวไปและใบจัดสรรเงินประจํางวดของสํานักงบประมาณ  
คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย หมายถึง อาจารย /ผูทรงคุณวุฒิ  ดร. ผศ. ผศ.ดร. รศ. รศ.ดร.ที่มีความเชียวชาญใน
สาขานั้นๆตามลักษณะสาขาวิชาการของเสนอโครงการวิจัย 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
2. นางสาวเตือนใจ  สลับศรี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(ใส Flow chart ของงาน) Flow Chart ข้ันตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณแผนดิน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ประชาสัมพันธการรับขอเสนอโครงการวิจัย หลังจากแหลงทุนเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยผาน
ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) โดยประชาสัมพันธผานระบบจดหมายเวียนe-manage.rmutto.ac.th/
และแจงเวียนผานชองทางประชาสัมพันธของสวพ.  
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  

1.1 ขอเสนอโครงการวิจัย 5 ชุด ลงนามจริง พรอม CD 1 แผน 
1.2 แบบแยกรายการคาใชจาย (ผช 1) 
1.3 ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนามจริง (กรณีใชสัตวทดลอง) 
1.4 แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
1.5 รายงานความกาวหนา(กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่อง) 
1.6 หนังสือนําสงขอเสนอโครงการวิจัยผานตนสังกัดตามกระบวนการสารบรรณ 
1.7 แบบบัญชีสรุปรายชื่อขอเสนอโครงการวิจัย(จากหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัย)  
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลงทุนภายนอก   

 
รหัสเอกสาร 
IRD-3-007 

 
ออกวันที่ 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.   
 

   

2. สวพ./เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก 

 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีประสานงานท่ัวไปแจง
เวียนประกาศรับขอเสนอ
โครงการจากแหลงทุนภายนอก
ในระบบ e-manage 

1 วัน (เมื่อ
ไดรับเรื่อง) 

หนังสือประกาศรับทุนจาก
แหลงทุนภายนอก 

3. 

 

 

หัวหนา

โครงการวิจัย/

เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก 

 -หัวหนาโครงการจัดสงขอเสนอ
โครงการตามแบบฟอรมของ
แหลงทุน 
- หัวหนาโครงการ/เจาหนาท่ี
จัดสงขอเสนอโครงการ 

3 วันหลัง
ไดรับ
ขอเสนอ
โครงการ
จากนักวิจัย 

-หนังสือขอสงขอเสนอ
โครงการจากนักวิจัยผาน
คณะ 
-ขอเสนอโครงการวิจัยฯ 
-หนังสือขอนําสงขอเสนอ
โครงการวิจัย (หนังสือ
ภายนอก) 

4. เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก 

 - เจาหนาท่ีประสานงาน
แหลงทุนภายนอกตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเสนอ ขอ
โครงการ  หากขอมูลไมถูกตอง
ครบถวน แจงใหนักวิจัยแกไข
เพิ่มเติม 

1 วัน -เอกสารในขอ 3 

      

แจ้งเวียนประกาศให้ทนุ 

จดัทําข้อเสนอโครงการและสง่
ข้อเสนอโครงการ 

เริ)ม 

ตรวจสอบเอกสาร

และนําสงขอเสนอ

โครงการ 

แกไข 

1
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5 เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก 

 - สวพ. ทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหอธิการบดีลงนาม
หนังสือนําสงขอเสนอโครงการฯ 

1 วัน -เอกสารขอ 3  
-บันทึกขอความขอความ
อนุเคราะหลงนามหนังสือ
นําสงขอเสนอโครงการฯ 
-หนังสือนําสงแหลงทุน
(ภายนอก) 

6 เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก/

นักวิจัย 

 -เจาหนาท่ีประสานงานแหลงทุน
ภายนอกนําสงขอเสนอ
โครงการวิจัยถึงแหลงทุนทาง
ไปรษณีย 
-กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม หรือ 
ตองสําเนาขอมูลเพิ่มเตมิ ให
นักวิจัยเปนผูทําการสําเนาขอมูล
และนําสงขอเสนอโครงการวิจัย 

1 วัน 
หลังจากผูมี
อํานาจลง
นามหนังสือ
นําสง 

- ขอเสนอโครงการวิจัย
พรอมเอกสาร
ประกอบการเสนอขอ
โครงการตามแหลงทุน
กําหนด 

- หนังสือนําสง (หนังสือ
ภายนอก) 

7 แหลงทุน/  -แหลงทุนแจงประกาศผลการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการ
ดําเนินงานวิจัย และเตรียม
เอกสารประกอบการสัญญารับ
ทุน 
 
 

 - หนังสือแจงผลการ
ประกาศทุน 

8 เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุนภายนอก 

 
 
 
 

-หนวยงานภายนอกสงสัญญารับ
ทุนถึงมหาวิทยาลัย 
-สวพ.เสนออธิการบดีลงนาม
สัญญารับทุน 
-สวพ. ทําหนังสือสงสัญญารับ
ทุนถึงแหลงทุน 
-สวพ.แจงนักวิจัยทําสัญญารับ
ทุนรวมกับมหาวิทยาลัย 
-หัวหนาโครงการสงสัญญารับ
ทุนรวมกับมหาวิทยาลัย 
-สวพ.ออกเลขสัญญารับทุนและ
สงหลักฐานถึงนักวิจัย 

ภายใน 7 
วัน 

-หนังสือสงสัญญารับทุน
พรอมสัญญารับทุนจาก
แหลงทุนภายนอก 
-หนังสือเสนออธิการบดีลง
นามสัญญารับทุน 
-หนังสือขอสงสัญญาทุน
ถึงแหลงทุน(สงภายนอก) 
-หนังสือแจงนักวิจัยทํา
สัญญารับทุนรวมกับ
มหาวิทยาลัย 
 

   
 
 

   

การจดัทําสญัญารับทนุและออก
เลขสญัญารับทนุ 

สง่ผู้มีอํานาจลงนามหนงัสอืนําสง่ 

(อธิการบดี/รองอธิการบดีที)รักษาการฯ) 

นําสง่ข้อเสนอโครงการถึงแหลง่ทนุ
ภายนอก 

แจ้งผลการได้รับทนุอดุหนนุการวิจยั 

1 

2 
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     -หนังสือขอสงสัญญารับ
ทุนรวมกับมหาวิทยาลัย 
พรอมสัญญารับทุน 2 ชุด 
-หนังสือขออธิการบดีลง
นามสัญญารับทุนรวมกับ
มหาวิทยาลัย 
-หนังสือของสงสัญญารับ
ทุนใหนักวิจัย 

9 หัวหนาโครงการ/

กองคลัง 
 
 
 
 
 

-หัวหนาโครงการทําหนังสือขอ
เบิกเงิน 
- สวพ. สงหนังสือถึงกองคลังให
โอนเงินใหนักวิจัย 
- กองคลังโอนเงินใหนักวิจัย 

สวพ.สง 
กองคลัง 1 
วัน หลังจาก
รับเอกสาร
จากนักวิจัย 

-หนังสือขอเบิกเงินวิจัย 
-สําเนาสัญญารับทุน 
-รายงานความกาวหนา 
-ใบเสร็จ (เคลียเงินในแต
ละงวด) 

10 หัวหนาโครงการ/

เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน/แหลงทุน 

 -แหลงทุนทําหนังสือติดตาม
งานวิจัยกับหัวหนาโครงการวิจัย 
-นักวิจัยจัดสงรายงาน
ความกาวหนาใหแหลงทุนและ
มหาวิทยาลัย 

 - รายงานความกาวหนา 

11 หัวหนา

โครงการวิจัย/

เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน 

 -นักวิจัยทําหนังสือจัดสงรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณให
มหาวิทยาลัยและแหลงทุน 

สิ้นสุด
ระยะเวลา
ตาม
โครงการ
กําหนด 

- หนังสือนําสงรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ 

- เลมสมบูรณงานวิจัย 

12 เจาหนาท่ี

ประสานงานแหลง

ทุน/กองคลัง 

 -เจาหนาที่ประสานงานแหลงทุน
ภายนอกสําเนาขอมูลเก็บเปน
หลักฐาน 
 

- 1 วัน - เอกสารตามขอ 8 
- เอกสารตามขอ 9 
- เอกสารตามขอ 10 
- เอกสารตามขอ11 

13 

 

 

 

 

    

การรับโอนและเบิกจ่ายเงิน 

สิ +นสดุ 

จดัเก็บข้อมลู 

ติดตามการดําเนินงานวิจยั 

สง่รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

2 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลง

ทุนภายนอก    

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : 
น.ส.วิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

 
ผูอนุมัติ : ........................................ 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติในกรณีที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก  
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการไดรับจัดสรรงบประมาณภายนอก ดําเนินงานไดถูกตองตามข้ันตอน 
 
ขอบเขต  
ระเบียบปฏิบัตินี้ครอบคลุม ตั้งแตการ แจงประชาสัมพันธการใหทุนของแหลงทุนภายนอก ขอสงขอเสนอ
โครงการวิจัย การจัดทําสัญญารับทุนและออกเลขสัญญารับทุน การรับโอนและเบิกจายเงิน จัดเก็บขอมูล  
 
คําจํากัดความ  
งบประมาณภายนอก  หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนจากแหลงเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท้ังในและตางประเทศจากบุคคล คณะบุคคล องคกรภาครัฐ ห รือองคการเอกชน 
ทั้งนี้รวมถึงทุนสวนตัว  
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
2. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(ใส Flow chart ของงาน) Flow chart  ขั้นตอนระบบและกลไกงานวิจัยแหลงทุนภายนอก    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
1.1 สัญญารับทุนรวมกับแหลงทุนภายนอกพรอมขอเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามแหลงทุนกําหนด 
1.2 สัญญารับทุนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
1.3 หนังสือมอบอํานาจการดําเนินงานโครงการวิจัย 
1.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

 

เริ่ม 

ประชาสัมพันธประกาศการรับทุนจาก

แหลงทุนภายนอก 

สงขอเสนอโครงการถึงแหลงทุนภายนอก 

ทําสัญญารับทุนรวมกับแหลงทุนภายนอก

และรวมกับมหาวิทยาลัย 

จัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุด 

ติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย 

จัดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

แหลงทุนแจงอนุมัติอุดหนุนทุน นักวิจัยแจงไดรับทุนวิจัย 
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มทร. ตะวันออก คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําสัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

รหัสเอกสาร 
IRD-3-002 

ออกวันท่ี 
27/4/2563 

เขียนโดย นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

-งานสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
- หนวยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- นักวิจัย 

 
 
 
 
 

- แจงหนังสือ
ประชาสัมพันธไปทุก
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- แจงประชาสัมพันธ
บนเวปไซตออนไลน 
ทางไลนกลุมวิจัย  

ต.ค.  
- หนังสือแจงใหนักวิจัยจัดทํา
สัญญาทุน 
 

2 - นักวิจัย  - บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจัดทํา
เอกสารเพื่อสงคณะตน
สังกัดยื่นขอจัดทํา
สัญญาทุนตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 
-นักวิจัยสงบันทึก
ขอความผานหนวยงาน
ตนสังกัด ของนักวิจัย 
- ใบอนุญาตการใช
สัตวทดลอง 
-แบบฟอรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 

ภายใน 
2 สัปดาห 

1.บันทึกขอความการจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
จํานวน  2  ชุด   
(ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด พรอม
พยานลงนามจริง  2  ทาน)  
3.ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  
2  ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว  
จํานวน  1  แผน  
4. แบบ วจ. ๑  จํานวน  2  ชุด  
(ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด)   
5. ใบรับรองการใชสัตวทดลอง 
ลงนามจริง (กรณีใชสัตวทดลอง) 
6. แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย 

3 
 

-คณบด ี
-งานสารบรรณ
คณะตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสารบรรณ
วิทยาเขตตนสังกัด
นักวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนารวบรวมสัญญา
ทุน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบความ
ซ้ําซอนขอเสนอ
โครงการวิจัย 
 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- หนังสือนําสงสัญญาทุนและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของผานตนสังกัด
ตามกระบวนการสารบรรณ 
 

   
 

   

 

เริ่มตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

ประชาสัมพันธทําหนังสือแจง

ไปยังหนวยงานตนสังกัดของ

นักวิจัย 

นักวิจัยสงเอกสารสัญญาทุนผานยังคณะ

ตนสังกัด 

 

ไมถูกตอง 

 

ถูกตอง 

1 

คณบดี  

พิจารณาเห็นชอบแลว  

สัญญาถูกตอง  

ทําบันทึกขอความแจง  

สวพ. ผานวิทยาเขต 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

4 -งานสารบรรณ 
วิทยาเขตตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
-งานสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานงานสารบรรณ สวพ. รับ
เอกสารสัญญาทุน สงให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบแตละแห
ลางทุน  
-งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
 

ภายใน 
1 วัน
หลังจากท่ี
รับเอกสาร 

1.บันทึกขอความการจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
จํานวน  2  ชุด   
(ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด พรอม
พยานลงนามจริง  2  ทาน)  
3.ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  
2  ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว  
จํานวน  1  แผน  
4. แบบ วจ. ๑  จํานวน  2  
ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด)   
5. ใบรับรองการใชสัตวทดลอง 
ลงนามจริง (กรณีใช
สัตวทดลอง) 
6. แบบฟอรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

5 
 
 
 
 
 

-งานสารบรรณ 
สวพ. 
-งานสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 -งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
ครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 3 
วันหลังจาก
ไดรับ
เอกสาร 
 

1.บันทึกขอความการจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  
จํานวน  2  ชุด   
(ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด พรอม
พยานลงนามจริง  2  ทาน)  
3.ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  
2  ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว  
จํานวน  1  แผน  
4. แบบ วจ. ๑  จํานวน  2  
ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด)   
5. ใบรับรองการใชสัตวทดลอง 
ลงนามจริง (กรณีใช
สัตวทดลอง) 
6. แบบฟอรมจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

   
 

   

 
 

 

 

 

 

1 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวม

สัญญาทุนและโครงการวิจัย สง

สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) 

 ลําดับที่ 2 

 

2 

สวพ. ตรวจสอบ 

 สัญญาถูกตอง  

ทําบันทึกขอความ  

ไมถูกตอง 

    ถูกตอง 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกีย่วของ 

 
 
 

 
 

    

6 - งานสาร
บรรณ 
สํานักงาน
อธิการบด ี
-อธิการบด ี

 
 
 
 
 
 
 

สารบรรณ เสนออธิการบดี
พิจารณาลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- บันทึกขอความเสนออธิการพิจารณาลง
นามสัญญาทุน 
- เอกสารสัญญาทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสาร
บรรณ 
สํานักงาน
อธิการบด ี
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
 

 -งานสารบรรณ สํานักงาน
อธิการบดี สงเอกสารคืน
สวพ. 

ภายใน 
2 วัน 
หลังจาก
อธิการบดี
ลงนาม 

- เอกสารสัญญาทุน 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 

-งานสารบรรณ 
สวพ. 

 งานสารบันสวพ. สงเอกสาร
คืนนักวิจัยผานตนสังกัด  

ภายใน 
2 วัน 
หลังจาก
ไดรับ
เอกสาร
จาก
สํานักงาน
อธิการบด ี

1.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  จํานวน  1  
ชุด   
2.ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  2  ชุด  (ลง
นามจริงทั้ง  2 ชุด) พรอมซีดีไฟลที่ปรับแก
แลว  จํานวน  1  แผน  
3. แบบ วจ. ๑  จํานวน  1   
4. ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนามจริง 
(กรณีใชสัตวทดลอง) 
5. แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

อธิการบดีพิจารณาลงนาม 

 

สํานักงานอธิการบดี รวบรวม

เองสารสัญญาทุน ลงนามแลว

สงคืน สวพ. 

สวพ. สงรวบรวมสัญญาทุนคืน

นักวิจัย 

 

สิ้นสุด 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการจัดทําสัญญาทุน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําสัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

ผูจัดทํา :  
นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
 

ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

ผูอนุมัต ิ: 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในเสนอจัดทําสัญญาทุน 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมเอกสารและจัดทําสัญญาทุนตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตการจัดทําสัญญาทุน การไดรับสนับสนุนการวิจัย  
 
คําจํากัดความ  
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หมายถึง สัญญาทุนที่จัดทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหวาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับนักวิจัยที่ไดรับสนับสนุนทุน 
ผูใหทุน หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ผูรับทุน หมายถึง นักวิจัยผูไดรับสนับสนุนทุนวิจัย 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
2. นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
3. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(ใส Flow chart ของงาน) Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการการจัดทําสัญญาทุน 
ในการจัดทําสัญญาทุนนักวิจัยที่ไดรับสนับสนุนทุนวิ จัยตองจัดทําสัญญาทุนกับมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 
 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1. บันทึกขอความการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  

(โดยสงบันทึกขอความผานหนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) 
2. สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย  จํานวน  2  ชุด   
     (ลงนามจริงทั้ง  2  ชุด พรอมพยานลงนามจริง  2  ทาน)  
3. ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  2  ชุด  (ลงนามจริงทั้ง  2 ชุด)    
     พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว  จํานวน  1  แผน และสแกนลายเซ็น ลงในตัวโครงการวิจัย 
4. แบบ วจ. ๑  จํานวน  2  ชุด  (ลงนามจริงท้ัง  2  ชุด)   
5. ใบรับรองการใชสัตวทดลอง ลงนามจริง (กรณีใชสัตวทดลอง) 
6. 1.4 แบบฟอรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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มทร. ตะวันออก คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: 
SOP) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิก

จายเงินสนับสนุนการวิจัย 

รหัสเอกสาร 
IRD-3-004 

ออกวันท่ี 
27/4/2563 

เขียนโดย นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลาดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

-งานบริหาร
ทุน –งาน
สงเสริมและ
พัฒนา
งานวิจัย –
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป -งาน
สารบรรณ 
สวพ.- นวย
งานภายใน
มหาวิทยาลัย
ฯ- นักวิจัย 

 
 
 
 
 

- แจงหนังสือ
ประชาสัมพันธไป
ทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
- แจงประชาสัมพันธ
บนเวปไซตออนไลน 
ทางไลนกลุมวิจัย  

 
ต.ค. 

 
- หนังสือแจงนักวิจัยนักวิจัยเบิกเงิน
วิจัย 

2 - นักวิจัย  - บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจัดทํา
เอกสารเพื่อสงคณะ
ตนสังกัดตาม
แบบฟอรมที่กําหนด  
-นักวิจัยสงบันทึก
ขอความผาน
หนวยงานตนสังกัด 
ของนักวิจัย 
 

- งวดท่ี 1 
ภายใน 1 
สัปดาห ที่ไดรับ
สัญญาทุนวิจัย 
-งวดท่ี 2 
ภายในไตรมาส 
2 
-งวดท่ี 3 
ภายในไตมาสท่ี 
4 

1. บันทึกขอความเอกสารขอเบิกเงิน
วิจัย (โดยสงบันทึกขอความผาน
หนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) งวด
ที่ 1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวดท่ี 
1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดท่ี 1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ 
1) งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใชจายเงิน 
(แบบ วจ 2) งวดท่ี 2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา (แบบ 
ต-1ด)งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใชจายเงิน
(ฉบับจริง) งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งวด
ที่ 3 

      

 

เริ่มตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  

แจงนักวิจัยดําเนินการเบิก

จายเงินวิจัยงวดท่ี 1/2/3 

นักวิจัยสงเอกสารนักวิจัย

ดําเนินการเบิกจายเงิน งวดท่ี 

1/2/3 

 

1 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

3 
 

-คณบด ี
-งานสาร
บรรณคณะ
ตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสาร
บรรณวิทยา
เขตตนสังกัด
นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวม
เอกสาร เบิกจายเงิน 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- ตรวจสอบความซ้ําซอนขอเสนอ
โครงการวิจัย 
 

ภายใน 
2 วัน 

1. บันทึกขอความเอกสารขอ
เบิกเงินวิจัย (โดยสงบันทึก
ขอความผานหนวยงานตน
สังกัด ของนักวิจัย) งวดท่ี 
1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวด
ที่ 1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดที่ 
1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน 
(แบบ วจ 1) งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใช
จายเงิน (แบบ วจ 2) งวดท่ี 
2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา 
(แบบ ต-1ด)งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช
จายเงิน(ฉบับจริง) งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ งวดท่ี 3 

4 -งานสาร
บรรณ วิทยา
เขตตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสาร
บรรณ สวพ. 
-งานบริหาร
ทุน 
-งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานงานสารบรรณ สวพ. รับเอกสาร
สงใหเจาหนาที่รับผิดชอบแตละแห
ลางทนุ  
-งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
 

ภายใน 
1 วัน
หลังจาก
ที่รับ
เอกสาร 

1. บันทึกขอความเอกสารขอ
เบิกเงินวิจัย (โดยสงบันทึก
ขอความผานหนวยงานตน
สังกัด ของนักวิจัย) งวดท่ี 
1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวด
ที่ 1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดที ่
1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน 
(แบบ วจ 1) งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใช
จายเงิน (แบบ วจ 2) งวดท่ี 
2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา 
(แบบ ต-1ด)งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช
จายเงิน(ฉบับจริง) งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ งวดท่ี 3 

   
 

   

 

 

 

1 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวม

เอกสารสงสถาบันวิจัยและ

พัฒนา(สวพ.) 

2 

ไมถูกตอง 

 

ถูกตอง 

คณบดี พิจารณา 

เห็นชอบแลว  

เจาหนาท่ีการเงินคณะ/วิทยาเขต 

ตรวจสอบถูกตอง  

ทําบันทึกขอความแจง สวพ. 

 ผานวิทยาเขต 

 

 ลําดับที่ 2 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

5 
 
 
 
 
 

-งานสาร
บรรณ สวพ. 
-งานบริหาร
ทุน 
-งานสงเสริม
และพัฒนา
งานวิจัย 
-งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 

 -งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
ตรวจสอบเอกสารความ
ถูกตองครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 3 
วัน
หลังจาก
ไดรับ
เอกสาร 
 

1. บันทึกขอความเอกสารขอเบิกเงิน
วิจัย (โดยสงบันทึกขอความผาน
หนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) งวดท่ี 
1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวดท่ี 1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดที่ 1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ 
1) งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใชจายเงิน 
(แบบ วจ 2) งวดท่ี 2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา (แบบ 
ต-1ด)งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใชจายเงิน(ฉบับ
จริง) งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งวดที่ 
3 

6 - งานสาร
บรรณ สวพ. 
-งานสาร
บรรณกอง
คลัง 
- ผอ.สวพ. 
- ผอ.กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

สารบรรณ สงเอกสารถึง
ผอ.กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 
2 วัน
หลังจาก
ไดรับ
เอกสาร
จากคณะ/
วิทยาเขต 

1. บันทึกขอความเอกสารขอเบิกเงิน
วิจัย (โดยสงบันทึกขอความผาน
หนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) งวดท่ี 
1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดที่ 1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ 
1) งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใชจายเงิน 
(แบบ วจ 2) งวดท่ี 2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา (แบบ 
ต-1ด)งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใชจายเงิน(ฉบับ
จริง) งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งวดที่ 
3 

 
 

  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 ลําดับที่ 2 2 

ไมถูกตอง 

    ถูกตอง 

 
สวพ. ตรวจสอบ 

รวบรวมเอกสารถูกตอง 

สงผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการ สวพ. แจง 

ผูอํานวยการกองคลังนักวิจัย

เบิกจายเงิน งวดท่ี 1/2/3 

3 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

7 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสาร
บรรณ 
สํานักงาน
อธิการบด ี
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
 

 -งานสารบรรณ สํานักงาน
อธิการบดี สงเอกสารคืน
สวพ. 

ภายใน 
1 สัปดาห 

1. บันทึกขอความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย 
(โดยสงบันทึกขอความผานหนวยงานตน
สังกัด ของนักวิจัย) งวดท่ี 1/2/3 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย งวดท่ี 1/2/3 
3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย งวดที่ 1/2/3 
4. แบบแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ 1) 
งวดท่ี 1/2/3 
5. แบบสรุปรายงานการใชจายเงิน (แบบ 
วจ 2) งวดท่ี 2/3 
6. แบบรายงานความกาวหนา (แบบ ต-1ด)
งวดท่ี 2 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใชจายเงิน(ฉบับจริง) 
งวดท่ี 2/3 
8. เลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ งวดที่ 3 

 
 

  
 
 
 

   

3 

ผูอํานวยการกองคลัง ทําเรื่อง

จายเงินวิจัยใหกับนักวิจัย 

 

สิ้นสุด 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  1. การเบิกจายเงินทุกโครงการ การเบิกจายตองเปนไปตามระเบียบฯ 

    2 . การเบิกจายเงินวิจัยงวดท่ี2 และงวดสุดทาย ตองเคลียเงินวิจัยงวดกอนหนา จึงจะสามารถเบิกเงินวิจัยได 

    3. การเบิกเงินงวดสุดทายไมตองใชรายงานความกาวหนา แตตองสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอม ไฟลเอกสาร     

        และบทความ ตามสัญญาทุนวิจัย 

นักวิจัยขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดท่ี 1/2/3  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) สงสัญญาทุนคืนนักวิจัยไปยังหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยเบิกเงินวิจัย      

คณะ/วิทยาเขต รวบรวมเอกสารสงสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) 

 ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

กองคลังจายเงินใหกับนักวิจัยเพ่ือดําเนินการวิจัย 

คณบดี พิจารณาเห็นชอบแลว  

เจาหนาท่ีการเงินคณะ/วิทยาเขต  

ตรวจสอบถูกตอง ทําบันทึกขอความ 

แจง สวพ. ผานวิทยาเขต 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

ถูกตอง 

สวพ. ตรวจสอบ สัญญาถูกตอง สงเอกสารไปยังกอง

คลัง ขอเบิกเงินใหกับนักวิจัย 

ไมถูกตอง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิก
จายเงินสนับสนุนการวิจัย 

 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

ผูจัดทํา :  
นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
 

ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

ผูอนุมัต ิ: 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมเอกสารการปฏิบัติงานการดําเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิกจายเงินสนับสนุน
การวิจัย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย 
คําจํากัดความ  
กองคลัง หมายถึง กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เงินสนับสนุนงานวิจัยเงินรายได หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหนักวิจัยแตละคณะดําเนินการวิจัย 
เงินสนับสนุนงานวิจัยเงินภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจากหนวยงานวิจัยภายนอกเพ่ือใหนักวิจัย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย 
เงินสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน  หมายถึง เงินงบประมาณแตละโครงการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนท่ัวไปและใบจัดสรรเงินประจํางวดของสํานักงบประมาณ  
รับการสนับสนุนทุนจากแหลงทุน 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
2. นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
3. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(ใส Flow chart ของงาน) Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู
รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1. บันทึกขอความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย (โดยสงบันทึกขอความผานหนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) 
2. สําเนาขอโครงการวิจัย 

3. สําเนาสัญญาทุนวิจัย 

4. แบบแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ 1)  
5. แบบสรุปรายงานการใชจายเงิน (แบบ วจ 2) 
6. แบบรายงานความกาวหนา (แบบ ต-1ด) 
7.ใบเสร็จหลักฐานการใชจายเงิน(ฉบับจริง) 
8. เลมรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ  
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มทร. ตะวันออก คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: 
SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานเปลี่ยนหัวหนา

โครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 

รหัสเอกสาร 
IRD-3-003 

ออกวันท่ี 
27/4/2563 

เขียนโดย นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

-งานสารบรรณ 
วิทยาเขตตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
-งานสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

- นักวิจัยทราบผลการ
พิจารณาทุน มีความ
ประสงคขอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลงานวิจัย 
 

ภายใน 2
สัปดาหที่
นักวิจัย
ทราบผล
การ
พิจารณา
ทุน 

- บันทึกขอความ  
- เอกสารขอเปลี่ยนหัวหนา
โครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวน
งานวิจัย สวพ. 1 ป จํานวน 1  
ชุด  (ลงนามจริง)  
 (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 1 
ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหมที่
มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) พรอม
ซีดีไฟลที่ปรับแกแลว   

2 
 
 
 
 

-งานสารบรรณ 
วิทยาเขตตนสังกัด
นักวิจัย 
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานงานสารบรรณ สวพ. 
รับเอกสารสงใหเจาหนาที่
รับผิดชอบแตละแหลางทุน  
-งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
 

ภายใน 
1 วัน
หลังจาก
ที่รับ
เอกสาร 

- บันทึกขอความ - เอกสารขอ
เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู
รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย สวพ. 
1 ป จํานวน 1  ชุด  (ลงนาม
จริง)  (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 
1 ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว   

3 -งานสารบรรณ 
วิทยาเขตตนสังกัด
นักวิจัยงานสาร
บรรณ สวพ. 
งานบริหารทุน 
พัฒนางานวิจัย
งานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 งานสารบรรณ สวพ. รับ
เอกสารสงใหเจาหนาที่
รับผิดชอบแตละแหลางทุน  
-งบเงินรายได-งบประมาณ
แผนดิน-งบประมาณเงิน
ภายนอก 

 

ภายใน 1 
วัน
หลังจาก
ที่รับ
เอกสาร 

- บันทึกขอความ - เอกสารขอ

เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู

รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย สวพ. 

1 ป จํานวน 1  ชุด  (ลงนาม

จริง) (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 

1 ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหม

ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) 

พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว   

   
 

   

 

เริ่มตน 

นักวิจัยสงเอกสารขอเปลี่ยน

หัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สัดสวนงานวิจัยผานยังคณะตน

สังกัด 

 

1 

คณบดี พิจารณาเห็นชอบ

แลว ตรวจสอบถูกตอง 

ทําบันทึกทึกขอความแจง 

สวพ. ผานวิทยาเขต 

ไมถูกตอง 

    ถูกตอง 

วิทยาเขต/คณะ รวบรวมเอกสาร

สงสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

 
 

    

4 
 
 
 
 
 

-งานสารบรรณ 
สวพ. 
-งานบริหารทุน
วิจัย 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 -งบเงินรายได 
-งบประมาณแผนดิน 
-งบประมาณเงินภายนอก 
ตรวจสอบเอกสารความ
ถูกตองครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 3 
วันหลังจาก
ไดรับ
เอกสาร 
 

บันทึกขอความ - เอกสารขอ
เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู
รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย สวพ. 
1 ป จํานวน 1  ชุด  (ลงนาม
จริง)  
 (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 1 
ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว   

4 - งานสารบรรณ 
สํานักงาน
อธิการบด ี
-อธิการบด ี

 
 
 
 
 

สารบรรณ เสนออธิการบดี
พิจารณาลงนาม 

 
 

ภายใน 
1 สัปดาห 

- บันทึกขอความเสนออธิการ
พิจารณาอนุมัต ิ
- เอกสาร สวพ.1 ป 

 
5 
 
 
 
 
 
 

- งานสารบรรณ 
สํานักงาน
อธิการบด ี
-งานสารบรรณ 
สวพ. 
 

 -งานสารบรรณ สํานักงาน
อธิการบดี สงเอกสารคืน
สวพ. 

ภายใน 
2 วัน 
หลังจาก
อธิการบดี
ลงนาม 

-  เอกสาร สวพ.1 ป 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 

-งานสารบรรณ 
สวพ. 

 งานงานสารบรรณ สวพ. สง
เอกสารคืนนักวิจัยผานตน
สังกัด  

ภายใน 
2 วัน 
หลังจาก
ไดรับ
เอกสารจาก
สํานักงาน
อธิการบด ี

1บันทึกขอความ - เอกสารขอ
เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู
รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย สวพ. 
1 ป จํานวน 1  ชุด  (ลงนาม
จริง)  
 (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 1 
ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) 
พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว   

   
 
 

   

1 

 

อธิการบดีอนุมัต ิ

สํานักงานอธิการบดี รวบรวม

เองสารสงคืน สวพ. 

 

สวพ. สงรวบรวมเอกสารคืนนักวิจัย 

 

สิ้นสุด 

สวพ. ตรวจสอบ 

 สัญญาถูกตอง  

ทําบันทึกขอความ  

ไมถูกตอง 

    ถูกตอง 

 ลําดับที่ 3 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 

ซึ่งในกรณีที่นักวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธกีารปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงาน
เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย 

สัดสวนงานวิจัย 

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

ผูจัดทํา :  
นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
 

ผูทบทวน : 
นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

ผูอนุมัต ิ: 
นายอนันต พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานการดําเนินงานเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย 
1.2 เพื่อช้ีแจงบุคลากรใหเตรียมเอกสาร การปฏิบัติงานการดําเนินงานเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย /ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัยให
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด  
ขอบเขต  
ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัตินี้ครอบคลุม ต้ังแตการปฏิบัติงานการดําเนินงานเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย /ผูรวมวิจัย 
สัดสวนงานวิจัย ไดรับสนับสนุนการวิจัย  
 
คําจํากัดความ  
เปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย หมายถึง เมื่อนักวิจัยไดรับสนับสนุนทุนวิจัย และมีการเปลี่ยนแปลงหัวหนา
โครงการหรือผูรวมวิจัยตองทํา กรอกขอมูล ในเอกสาร สวพ. 1 ป. จัดทําหนังสือเพื่อขออนุมัติผูบริหารหนวยงาน 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
2. นางสาววิลาวัลย ฤทธ์ิเรืองโรจน 
3. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(ใส Flow chart ของงาน) Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานแนวทางการใหบริการเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผู
รวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย ซึ่งในกรณีที่นักวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยใหมตองจัดทําสัญญาทุน
กับมหาวิทยาลัยฯ 
เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  
1. บันทึกขอความ (โดยสงบันทึกขอความผานหนวยงานตนสังกัด ของนักวิจัย) 
2. เอกสารขอเปลี่ยนหัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย สัดสวนงานวิจัย สวพ. 1 ป จํานวน 1  ชุด  (ลงนามจริง)  
3. ตัวโครงการ (ว-๑ด)  จํานวน  2  ชุด  (ขอเสนอโครงการวิจัยเกา 1 ชุด ขอเสนอโครงการวิจัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) 

พรอมซีดีไฟลที่ปรับแกแลว  จํานวน  1  แผน และสแกนลายเซ็น ลงในตัวโครงการวิจัย 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย 

รหัสเอกสาร 
IRD-3-005 

ออกวันท่ี 
27/4/2563 

เขียนโดย นางสาวปุญณชา สุริยะสาร 
ควบคุมโดยนางมนัน  ชาญนําสิน 
อนุมัติโดยนายอนันต พงศธรกุลพานิช 

ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1.   
 
 
 

   

2. นักวิจัย/คณะ  
 
 
 
 

-นักวิจัยทําบันทึกจากคณะถึงสวพ. 
ขอขยายเวลาการดําเนินงาน
โครงการวิจัย 

 -บันทึกขอความจาก
คณะถึง สวพ.ฯ 
-แบบรายงานขยายเวลา
(สวพ.ขย.) 
-แบบรายงาน
ความกาวหนา(ต-1ด) 
-กรณีงบภายนอก
แบบฟอรมตามแหลงทุน
กําหนด 

3. 

 

 

เจาหนาท่ี

บริหารทุนวิจัย 
 -สวพ . ทําการลงรับเอกสารและ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการขอ ขยายเวลาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย  

1 วันหลัง
ไดรับขอมูล 

-เอกสารตามขอ2 

4. เจาหนาท่ี

บริหารทุนวิจัย 
 
 
 
 

-เจาหนาท่ีบริหารทุน ทําบันทึก
ขอความถึงอธิการบดี เพ่ืออนุมัติลง
นามขยายเวลาดําเนินงาน
โครงการวิจัย 
-กรณีงบภายนอก ทําหนังสือ
ภายนอกขออนุมัติขยายเวลาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยจากแหลง
ทุน 

- 1 วันหลัง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของเอกสาร
เสร็จ 

-เอกสารตามขอ2 
-บันทึกขอความถึง
อธิการบดีลงนาม
พิจารณาอนุมัติขยาย
เวลาฯ 
-หนังสือภายนอกถึง
แหลงทุนขอขยายเวลา
การดําเนินงานวิจัยฯ
(แหลงทุนภายนอก)  

      

เริ่มตน 

ขอขยายเวลาการดําเนินงาน

วิจัย 

ลงทะเบียนรับ

และตรวจสอบ

เอกสาร 

1 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

เสนออธิการบดีอนุมัติขยายเวลาการ

ดําเนินงาน 
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5 เจาหนาท่ี

บริหารทุนวิจัย 
 
 
 
 
 

-ทําบันทึกขอความนักวิจัยตาม
หนวยงานตนสังกัดเพ่ือแจงผลการ
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 

1 วัน หลังจาก
ไดรับการ
อนุมัต ิ

-บันทึกขอความแจงการ
อนุมัติขยายเวลาการ
ดําเนินงานโครงการวิจัย 
-หลักฐานการอนุมัติ
ขยายเวลา 

6. เจาหนาท่ี

บริหารทุนวิจัย 
 -เจาหนาท่ีบริหารทุนวิจัยจัดเก็บ

ขอมูล 

1 วันหลังจาก
ไดรับการ
อนุมัต ิ

-เอกสารตามขอ5  

7. 

 

 

 

 

    

แจงผลการพิจารณาอนุมัติ

ขยายเวลาใหนักวิจัย 

จัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุด 

1 
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ชื่อหนวยงาน  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนการขอขยายเวลางานวิจัย 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช 

 
ผูจัดทํา : ............................ 
   นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
 

 
ผูทบทวน : .......................... 
           นางมนัน  ชาญนําสิน 
 

 
ผูอนุมัติ : .......................... 
      นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 
 

วัตถุประสงค  
1.1 เพ่ือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติในกรณีท่ีนักวิจัยขอขยายเวลาการดําเนินงานวิจัย  
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการวิจัยดําเนินงานขอขยายเวลางานวิจัยไดถูกตองตามข้ันตอน 
 
ขอบเขต  
การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ตั้งแตการเสนอขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินงานโครงการวิจัยจากคณะถึงสถาบันวิจัย
และพัฒนา การเสนอขออธิการบดีพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการดําเนินงา นโครงการวิจัย ตลอดถึงการแจงผล
การพิจารณาถึงนักวิจัยตามหนวยงานตนสังกัด และจัดเก็บบันทึกขอมูลเพื่อเปนหลักฐานการวิจัยตอไป ทั้งนี้การ
ดําเนินงานขอขยายเวลางานวิจัยนี้มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายไดและ
งบประมาณภายนอก  
 
คําจํากัดความ  
ขยายเวลางานวิจัย  หมายถึง การยืดเวลาการดําเนินงานวิจัยออกไปอีก 1 ป ในกรณีงบประมาณเงินแผนดินและ
เงินรายได หากเปนงบภายนอกข้ึนอยูกับขอกําหนดของแหลงทุนวาสามารถยืดเวลาออกไปไดนานเทาใด 
 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  
     1.   นางสาววิลาวัลย  ฤทธ์ิเรืองโรจน 
     2.  นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 

 3.  นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เปนการบรรยายขั้นตอนการทํางานท่ีระบุเฉพาะงานน้ัน แบบ STEP-BY-STEP) 

(ใส Flow chart ของงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

บันทึกขออนุมัติขยายเวลาการ

ดําเนินงานโครงการวิจัย 

สวพ.ลงรับเอกสารและ

ตรวจสอบความถูกตอง 

เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ เสนอแหลงทุนพิจารณาอนุมัต ิ

แจงผลการพิจาณาใหนักวิจัย 

บันทึกจัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุด 
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เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
1.1 บันทึกขอความขอขยายเวลาจากคณะถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2 แบบฟอรม สวพ.ขย. 
1.3 แบบฟอรม ต-1ช. 
1.4 บันทึกขอความถึงอธิการบดีขอพิจารณาอนุมัติขยายเวลาดําเนินงานวิจัย 
1.5 หนังสือภายนอกถึงแหลงเพ่ืออนุมัติขยายเวลา 
1.6 บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาขออนุมัติขยายเวลางานวิจัยใหนักวิจัยตามหนวยงานในสังกัด 
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มทร. ตะวันออก  

คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 

รหัสเอกสาร 

IRD-4-001 

 

ออกวันท่ี 

27/4/63 

 

เขียนโดย นางสาวประกาย ขวัญหลาย 

ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนําสิน 

อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ

ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

   

 

 

 

  

1 อาจารย/ 

บุคลากร/ 

นักศึกษา/ 

ผูประดิษฐ 

 

หนวยงาน/

คณะของผู

ประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประดิษฐ

จัดเตรียมคําขอย่ืน

จดสิทธิบัตร/     

อนุสิทธิบัตร 

1-5 วัน - บันทึกขอความแจงความ

จํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร จํานวน 1 ชุด 

- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก  

จํานวน 1 ชุด 

-  หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

จํานวน 1 ชุด 

-  รายละเอียดการประดิษฐ/

บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ  จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาบตัรประชาชนของผู

ประดิษฐ  จํานวน 1 ชุด 
2 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 ดําเนนิการ

รวบรวมเอกสาร

คําขอย่ืนจด

สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 

 

 

 

 

 

1-3 วัน - บันทึกขอความแจงความ

จํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร จํานวน 1 ชุด 

- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก  

จํานวน 1 ชุด 

-  หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

จํานวน 1 ชุด 

-  รายละเอียดการประดิษฐ/

บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ  จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาบัตรประชาชนของผู

ประดิษฐ  จํานวน 1 ชุด 
   

 
 
 

   

 

 

ผูประดิษฐจัดเตรียมคําขอ 

 

รวบรวมคําขอย่ืนจดสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

เริ่มตน 

1 
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ลําดับ

ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   

 

   

3 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 ดําเนินการ

ตรวจสอบความ

ถูกตองเอกสาร

ตางๆ ในการยื่น

ขอจดสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

(กรณีมีการ

ปรับปรุงแกไขจะ

สงกลับไปยัง

หนวยงานของผู

ประดิษฐ) 

1-5 วัน เอกสารตางๆ ในการขอจด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

4 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ

รวบรวม

เอกสาร 

ตางๆ เสนอ

อธิการบด ี

ลงนาม 

 

 

 

 

 

1-2 วัน - บันทึกขอความแจงความ

จํานงการขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร จํานวน 1 ชุด 

- แบบ สป/สผ/อสป/001-ก  

จํานวน 1 ชุด 

-  หนังสือสัญญาโอนสิทธิ

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

จํานวน 1 ชุด 

-  รายละเอียดการประดิษฐ/

บทสรุปการประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ  จํานวน 1 ชุด 

- สําเนาบัตรประชาชนของผู

ประดิษฐ  จํานวน 1 ชุด 
5 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 ดําเนินการนํา

เอกสารตางๆ ไป

ยื่นขอจดทะเบียน 

ณ สํานักงาน

สํานักงานพาณิชย

จังหวัด/กรม

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

1-5 วัน เอกสารตางๆ ท่ีผานการลงนาม

จากอธิการบดี พรอมสําเนา อีก 2 

ชุด  

6 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 ดําเนินการแจง

ผลการ

ดําเนินงานแกผู

ประดิษฐหรือ

หนวยงานของ

ผูประดิษฐ 

1-2 วัน 

หลังจาก

ไดรับแจง

ผลจากกรม

ทรัพยสินฯ 

สําเนาเอกสารคําขอรับ

สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร ที่ผานการออก

หมายเลขคําขอจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 

  

 

    

ตรวจสอบ 

ความถูกตองเบ้ืองตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนเสนอ

อธิการบดี 

สิ้นสุด 

1 

สถาบันวิจัยและพัฒนาย่ืนจดทะเบียน  

ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/ 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 
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ตรวจสอบ 

ความถูกตองเบ้ืองตน 

สถาบันวิจัยและพฒันา 

รวบรวมเอกสารในการยื่นจดทะเบียนเสนออธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

สิ +นสดุ 

ปรับปรุงแกไข 

เริ่มตน 

 

ผูประดิษฐจัดเตรียมคําขอ 

 

รวบรวมคําขอย่ืนจดสิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 

หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง  ขั้นตอนการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช 

 

ผูจัดทํา : ………………………………………. 

            นางสาวประกาย ขวัญหลาย 

 

 

ผูทบทวน : ………………………………… 

                นางมนัน  ชาญนําสิน 

 

 

ผูอนุมัติ : ................................. 

นายอนันต พงศธรกุลพาณิช 

วัตถุประสงค (เปนการชี้แจงถึงจุดมุงหมายในการจัดทําเอกสารเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูที่ใชงานทราบวาจัดทําเอกสาร

ดังกลาวข้ึนมาเพ่ืออะไร) 

1.1  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2  เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

 

ขอบเขต (เปนการวางกรอบของเนื้อหาของงาน)  

 วิธีการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุม ตั้งแตการรับเรื่องการขอย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร การตรวจสอบความถูกตอง 

การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม ตลอดจนอํานวยความสะดวกการประสานหนวยงาน

ที่เก่ียวของดําเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และแจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

 

คําจํากัดความ (เปนการชี้แจงความหมายของคําเฉพาะที่ใชในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน 

ทั้งนี้ หากเปนคําศัพทซ่ึงเปนคําที่มีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายที่ตาง

ออกไป คําศัพทนั้นไมตองนํามานิยาม) 

สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สํานักงานพาณิชยจังหวัด  หมายถึง  สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 

ผูประดิษฐ หมายถึง อาจารย/บุคลากร/นักศึกษา 
 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

นางสาวประกาย  ขวัญหลาย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.  ดําเนินการรวบรวมเอกสารการขอยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากหนวยงานตนสังกัดของผูประดิษฐ  

2.  ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเอกสารตางๆ ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีมีการปรับปรุงแกไขจะ

สงกลับไปยังหนวยงานของผูประดิษฐเพ่ือแจงใหผูประดิษฐปรับปรุงแกไขใหถูกตองครบถวน) 

3.  จัดทําบันทึกขอความในการย่ืนจดทะเบียนเสนออธิการบดีลงนาม พรอมขอเอกสารท่ีเกี่ยวของประกอบการย่ืนจด

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

4. ดําเนินการนําเอกสารตางๆ ไปย่ืนขอจดทะเบียน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา พรอมทั้ง

ชําระคาธรรมเนียม (มหาวิทยาลัยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 
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5. ประสานงานแจงไปยังผูประดิษฐเพ่ือแจงผลการดําเนินงาน บันทึกขอมูลลงระบบ และจัดเก็บสําเนาเอกสารเขาแฟม 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

1.1  แบบพิมพคําขอ สป/สผ./อสป/00ก1-ก 

1.2  รายละเอียดการประดิษฐหรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑแลวแตกรณี 

1.3  ขอถือสิทธิ 

1.4  บทสรุปการประดิษฐ  

1.5 เอกสารประกอบคําขอ  

     1.5.1 เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการรับขอรับสิทธิบัตร เชน หนังสือสัญญาโอนสิทธิ หนังสือคําสั่งแตงตั้ง

อธิการบดี สําเนาบัตรประชาชนอธิการบดี 

     1.5.2  หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจใหตัวแทนที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา) 

     1.5.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ 

     1.5.4  สําเนาเอกสารการยกเวนคาธรรมเนียม 
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มทร. 

ตะวันออก 

 

คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการแกไขคําขอรับสิทธิบัตร 

และอนุสิทธิบัตร 

 

รหัสเอกสาร 

IRD-4-002 

 

ออกวันที ่

27/4/63 

 

เขียนโดย นางสาวประกาย ขวัญหลาย 

ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนําสิน 

อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 
ลําดับ

ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   

 

 

 

  

 

 

1 งานสิทธิ

ประโยชน 

 ดําเนินการลงทะเบียนรับ

หนังสือสั่งแกไขจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 

 

 

1 วัน -   หนังสือแจงการ

แกไขเพิ่มเติมจากกรม

ทรพัยสินทางปญญา 

2 งานสิทธิ

ประโยชน 

 ดําเนินการตรวจสอบคํา

ขอวาตรงกับผลงานเรื่อง

ใดและเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาทราบ 

1-5 วัน -  หนังสือแจงการ

แกไขเพิ่มเติมจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 

3 งานสิทธิ

ประโยชน 

 
 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดทําหนังสือ

แจงผูประดิษฐทราบเพ่ือ

ดําเนินการแกไข 

1-5 วัน -  สําเนาหนังสือจาก

กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

-  สําเนาคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 

-  แบบ สป/สผ/อสป/

001-ก 
4 งานสิทธิ

ประโยชน 

 ดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตองเอกสาร

ตางๆ ในรายละเอียดการ

แกไขวาเปนไปตามคําสั่ง

ของกรมทรัพยสินทาง

ปญญาหรือไม (กรณีมี

การปรับปรุงแกไขจะ

สงกลับไปยังหนวยงาน

ของผูประดิษฐ) 

1-5 วัน -  รายละเอียดการ

ประดิษฐ/บทสรุป

การประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ 

-  แบบ สป/สผ/

อสป/003-ก 

      

ลงทะเบียนรับหนังสือส่ังแกไข 

จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

เริ่มตน 

1 

ตรวจสอบคําขอและเสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

แจงผูประดิษฐทราบเพ่ือดําเนินการแกไข 

ภายในระยะเวลา 90 วัน 

พิจารณาความ

ถูกตอง 
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ลําดับที่ ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

5 งานสิทธิ

ประโยชน 

 
 
 
 
 

ดําเนินการจัดพิมพแบบ 

สป/สผ/อสป/003-ก 

และทําการแนบ

รายละเอียดการ

ประดิษฐฉบับที่แกไข

แลวเสนออธิการบด ี

เพื่อลงนาม 

1-5 วัน -  รายละเอียดการ

ประดิษฐ/บทสรุป

การประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ (ฉบับแกไข

แลว) 

-  แบบ สป/สผ/

อสป/003-ก 
6 งานสิทธิ

ประโยชน 

 ดําเนินการนําเอกสาร

ตางๆ ไปยื่นขอแกไข ณ 

สํานักงานสํานักงาน

พาณิชยจังหวัด/กรม

ทรัพยสินทางปญญา 

1-2 วัน -  หนังสือแจงการ

แกไขเพิ่มเติมจาก      

กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

-  รายละเอียดการ

ประดิษฐ/บทสรุป

การประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ (ฉบับแกไข

แลว) 

-  แบบ สป/สผ/

อสป/003-ก 
7 งานสิทธิ

ประโยชน 

 ดําเนินการแจงผลการ

ดําเนินงานแกผูประดิษฐ

หรือหนวยงานของผู

ประดิษฐ 

1-2 วัน 

 

-  รายละเอียดการ

ประดิษฐ/บทสรุป

การประดิษฐ/ขอถือ

สิทธ์ิ (ฉบับแกไข

แลว) 

-  แบบ สป/สผ/

อสป/003-ก 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

พิมพแบบ สป/สผ/อสป/003-ก 

และแนบรายละเอียดการประดิษฐฉบับท่ี

แกไขแลวเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานพาณิชย

จังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 
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ลงทะเบียนรับหนังสือสั่งแกไข 

จากกรมทรัพยสินทางปญญา 

ตรวจสอบคําขอและเสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

พิจารณาความถูกตอง 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยื่นจดทะเบียน ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

สิ +นสดุ 

ปรับปรุงแกไข 

แจงผูประดิษฐทราบเพ่ือดําเนินการแกไข 

ภายในระยะเวลา 90 วัน 

ติดตามการแกไขและตรวจสอบรายละเอียด 

พิมพแบบ สป/สผ/อสป/003-ก 

และแนบรายละเอียดการประดิษฐฉบับท่ีแกไขแลว

เสนออธิการบดีเพื่อลงนาม 

เริ่มตน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 

หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง  ขั้นตอนการแกไขคําขอรับ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช 

 

ผูจัดทํา : ………………………………………. 

            นางสาวประกาย ขวัญหลาย 

 

 

ผูทบทวน : ………………………………… 

                นางมนัน  ชาญนําสิน 

 

ผูอนุมัติ : ................................. 

นายอนันต พงศธรกุลพาณิช 

วัตถุประสงค (เปนการชี้แจงถึงจุดมุงหมายในการจัดทําเอกสารเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูที่ใชงานทราบวาจัดทําเอกสาร

ดังกลาวข้ึนมาเพ่ืออะไร) 

1.1  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2  เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนการแกไขคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

ขอบเขต (เปนการวางกรอบของเนื้อหาของงาน)  

 วิธีการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุม ตั้งแตการรับหนังสือสั่งแกไขคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทาง

ปญญา ดําเนินการตรวจสอบคําขอวาตรงกับผลงานเร่ืองใดและเสนอตอผูบังคับบัญชาทราบ ดําเนินการแจงผูประดิษฐ

ทราบและดําเนินการแกไข ตรวจสอบเมื่อมีการแกไขสงกลับมายัง สวพ. ดําเนินการจัดพิมพแบบ สป/สผ/อสป/003-ก 

และทําการแนบรายละเอียดการประดิษฐฉบับแกไขแลวเสนออธิการบดีลงนาม ยื่นคําขอแกไขสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร  

ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนอํานวยความสะดวกการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และแจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

 

คําจํากัดความ (เปนการชี้แจงความหมายของคําเฉพาะที่ใชในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน 

ทั้งนี้ หากเปนคําศัพทซ่ึงเปนคําที่มีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายที่ตาง

ออกไป คําศัพทนั้นไมตองนํามานิยาม) 

สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สํานักงานพาณิชยจังหวัด  หมายถึง  สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 

ผูประดิษฐ หมายถึง อาจารย/บุคลากร/นักศึกษา 

 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

นางสาวประกาย  ขวัญหลาย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.  รับหนังสือสั่งแกไขคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

2.  ดําเนินการตรวจสอบคําขอวาตรงกับผลงานเร่ืองใดและเสนอตอผูบังคับบัญชาทราบ  

3.  ดําเนินการแจงผูประดิษฐทราบและดําเนินการแกไข 

4.  ตรวจสอบเมื่อมีการแกไขสงกลับมายัง สวพ. 
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5. ดําเนินการจัดพิมพแบบ สป/สผ/อสป/003-ก และทําการแนบรายละเอียดการประดิษฐฉบับแกไขแลวเสนอ

อธิการบดีลงนาม 

6. ยื่นคําขอแกไขสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

7. ประสานงานแจงไปยังผูประดิษฐเพ่ือแจงผลการดําเนินงาน บันทึกขอมูลลงระบบ และจัดเก็บสําเนาเอกสารเขาแฟม 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

1.1  หนังสือแจงการแกไขเพ่ิมเติมจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

1.2  แบบพิมพคําขอ สป/สผ./อสป/00ก1-ก (ฉบับแกไขแลว) 

1.3  รายละเอียดการประดิษฐหรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑแลวแตกรณี (ฉบับแกไขแลว) 

1.4  ขอถือสิทธิ (ฉบับแกไขแลว) 

1.5  บทสรุปการประดิษฐ (ฉบับแกไขแลว) 

1.6  แบบ สป/สผ/อสป/003-ก  

1.5 เอกสารประกอบคําขอ  

     1.5.1 เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการรับขอรับสิทธิบัตร เชน หนังสือสัญญาโอนสิทธิ หนังสือคําสั่งแตงตั้ง

อธิการบดี สําเนาบัตรประชาชนอธิการบดี 

     1.5.2  หนังสือมอบอํานาจ (เฉพาะมอบอํานาจใหตัวแทนที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมทรัพยสินทางปญญา) 

     1.5.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูยื่นคําขอ 

     1.5.4  สําเนาเอกสารการยกเวนคาธรรมเนียม 
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การชําระคาธรรมเนียมคําขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

 

รหัสเอกสาร 
IRD-4-003 

 

ออกวันท่ี 
27/4/63 

 
เขียนโดย นางสาวประกาย ขวัญหลาย 
ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนําสิน 
อนุมัติโดย นายอนันต พงศธรกุลพานิช 

 

ลําดับ 
ผูรับผิด 

ชอบ 
แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   

 

 

  

 

 

1 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดําเนินการลงทะเบียนรับ

หนังสือจากกรมทรัพยสินทาง

ปญญา  

1 วัน 1. หนังสือแจงการ ชําระ

คาธรรมเนียม จากกรม

ทรัพยสินทางปญญา  

2 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 1. ตรวจสอบการชําระ

คาธรรมเนียมรายปจาก

ทะเบียนคุม 

2. จัดพิมพแบบ สป/อสป/ 

010-ก 

1-2 วัน 

 

 

 

1. ทะเบียนคุมสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

2. แบบ สป/อสป/ 010-ก 

3 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 1. จัดทําหนังสือบันทึก

ขอความเสนออธิการบดีเพื่อ

ลงนาม 

2. นําแบบ สป/อสป/010-ก 

เสนออธิการบดีลงนาม 

 

1-3 วัน 

 

 

 

 

1. สําเนาหนังสือจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 

2. หนังสือบันทึกขอความ

เสนออธิการบดีเพื่อลงนาม 

3. แบบ สป/สผ/อสป/

010-ก  

5 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 1. นําเอกสาร แบบ สป/สผ/

อสป/010-ก ไปย่ืนชําระ

คาธรรมเนียม ณ พาณิชย

จังหวัด/กรมทรัพยสินทาง

ปญญา 

(ตองชําระภายใน 60 วัน นับ

แตวันเริ่มตนระยะเวลาของปท่ี 

5 และของทุกๆ ปตอไป) 

1 วัน 1. สําเนาหนังสือจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา 

2. แบบ สป/สผ/อสป/

010-ก 

3. เอกสารการยกเวน

คาธรรมเนียม 

4. คําสั่งแตงตั้งอธิการบด ี

5. สําเนาบัตรอธิการบดี 

 

      

 

 

เริ่มตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลงทะเบียนรับหนังสือจาก 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

เสนอผานผูบังคับบัญชาไปยังอธิการบดี

เพื่อลงนาม 

ยื่นชําระคาธรรมเนียมรายป ณ พาณิชย

จังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

1 
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ลําดับ 
ผูรับผิด 

ชอบ 
แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลา

ดําเนิน 

การ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

      

6 งานสิทธิ

ประโยชน 

 

 ดําเนินการแจงผลการ

ดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

 

1-2 วัน 1. สําเนาเอกสารการยื่น

และใบเสร็จการชําระ

คาธรรมเนียม 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

จบ 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 
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เริ่มตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลงทะเบียนรับหนังสือจาก 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

เสนอผานผูบังคับบัญชาไปยังอธิการบดี

เพื่อลงนาม 

ยื่นชําระคาธรรมเนียมรายป ณ พาณิชย

จังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา 

จบ 

แจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

ตรวจสอบ 

ความถูกตอง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 

หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง  การชําระคาธรรมเนียมคํา

ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช 

 

ผูจัดทํา : ………………………………………. 

            นางสาวประกาย ขวัญหลาย 

 

 

ผูทบทวน : ………………………………… 

                นางมนัน  ชาญนําสิน 

 

 

ผูอนุมัติ : ................................. 

นายอนันต พงศธรกุลพาณิช 

วัตถุประสงค (เปนการชี้แจงถึงจุดมุงหมายในการจัดทําเอกสารเรื่องนั้นๆ เพื่อใหผูที่ใชงานทราบวาจัดทําเอกสาร

ดังกลาวข้ึนมาเพ่ืออะไร) 

1.1  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2  เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนการชําระคาธรรมเนียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 

ขอบเขต (เปนการวางกรอบของเนื้อหาของงาน)  

 วิธีการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุม ตั้งแตการรับเรื่องการแจงใหชําระคาธรรมเนียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากกรม

ทรัพยสินทางปญญา การตรวจสอบความถูกตอง การจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการยื่นชําระคาธรรมเนียมคําขอรับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร และแจงผลการดําเนินงานแกผูประดิษฐ 

 

คําจํากัดความ (เปนการชี้แจงความหมายของคําเฉพาะที่ใชในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน 

ทั้งนี้ หากเปนคําศัพทซ่ึงเปนคําที่มีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายที่ตาง

ออกไป คําศัพทนั้นไมตองนํามานิยาม) 

สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สํานักงานพาณิชยจังหวัด  หมายถึง  สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 

ผูประดิษฐ หมายถึง อาจารย/บุคลากร/นักศึกษา 

 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

นางสาวประกาย  ขวัญหลาย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.  ดําเนินการรับหนังสือการแจงชําระคาธรรมเนียมจากกรมทรัพยสินทางปญญา  

2.  ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองการชําระคาธรรมเนียมรายปจากทะเบียนคุม  

3.  จัดพิมพแบบ สป/อสป/010-ก  

4.  จัดทําหนังสือบันทึกขอความแนบเอกสาร แบบ สป/อสป/010-ก ลงนาม  

4.  ดําเนินการยื่นชําระคาธรรมเนียม ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด/กรมทรัพยสินทางปญญา  
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5. ประสานงานแจงไปยังผูประดิษฐเพ่ือแจงผลการดําเนินงาน บันทึกขอมูลลงระบบ และจัดเก็บสําเนาเอกสารเขาแฟม 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

1.1  แบบพิมพคําขอ สป/สผ./อสป/010-ก 

1.2 เอกสารประกอบคําขอ  

     1.2.1 หนังสือคําส่ังแตงตั้งอธิการบดี สําเนาบัตรประชาชนอธิการบดี 

     1.2.2  สําเนาเอกสารการยกเวนคาธรรมเนียม 
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5. งานบริการวิชาการแกสังคม 
และงานถายทอดเทคโนโลยี 

(จํานวน 2 คน) 
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นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล 

ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ (เจาหนาที่วิจัย) (งานบริการวิชาการแกสังคมและงานถายทอดเทคโนโลยี) 

 1.  ข้ันตอนการดําเนินงานบริการวิชาการ   
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มทร. ตะวันออก  
คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการดําเนินงานบริการวิชาการ   

 
รหัสเอกสาร 

....................... 

 
ออกวันที ่

..................... 

 
เขียนโดย นางสาวสุวรรณา ปดทาบาล 
ควบคุมโดย……………………… 
อนุมัติโดย……………………….. 

ลําดับที่ ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

ระดับมหาวิทยาลัย
(กรรมการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กําหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตร การ
ดําเนินงานบริกา รวิขาการ ตามนโยบาย 
จุดเนน มหาวิทยาลัย /หนวยงาน สอดคลอง
นโยบายของประเทศ 
2.แจงมติการประชุมเร่ืองนโยบายการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยไปยังคณะ /
สํานัก/สถาบัน ท่ีเกี่ยวของ 
3.แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยประกอบดวยรอง
คณบดี/ผูอํานวยการ และรองคณบดีที่กํากับ
ดูแลงานบริการวิชาการ อาจารยบุคลากร
จากทุกคณะ 
4.ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะ / สํานัก / สถาบัน กําหนดกรอบ
ดําเนินงานพื้นที่ 
5.แจงมติการประชุม การจัดทําแผนงาน
โครงการ การบริการวิชาการไปยังหัวหนา
สาขา และผูเกี่ยวของ 
6.สํารวจความต องการชุมชน และเปดรั บ
การรองขอ จากชุมชน /กลุมวิสาหกิจ /
ผูประกอบการ 
7.เก็บขอมูล สํารวจความตองการชุมชน ใน
เขตพื้นที่ใกลเคียงมหาวิทยาลัย  
8.เก็บรวบรวม และสรุปขอมูลเพื่อเปน
แนวทางจัดทําแผนและดําเนินงานบริการ
วิชาการ ที่ตรงจุดและตอบสนองความ
ตองการชุมชน สูเปาหมายมหาวิทยาลัยและ
ประเทศ 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค. 
 

-รายงานการประชุม/  
ประกาศ/นโยบาย 
 
 
 
 
 
 
-คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
 
-รายงานการประชุม  
 
 
-เอกสาร/หนังสือสง
รายงานการประชุม 
 
-แบบสํารวจชุมชน/
สรุปการดําเนินงาน  
AS - SOP 303-5-01 
 
 
 

    
 
 

  

เริ่มตน 

ทบทวนกรอบพันธกิจจากผลการ

ดําเนินงาน(พื้นที)่/แผนยุทธศาสตร 

 5 ป 

1 
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ลําดับที่ ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 
 

     

2 ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรรมการ+สวพ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินงาน บริการ
วิชาการ จัดทําแผน งานโครงการ บริการ
วิชาการ ที่สอดคลองนโยบายมหาวิทยาลัย
และนโยบายประเทศ ตอบสนอ งความ
ตองการชุมชน/กลุมวิสาหกิจ/ผูประกอบการ  
 

ม.ค. 
 

-แผนบริการวิชาการ/
แผนงานโครงการ
บริการวิชาการ/
แผนการใชประโยชน 

3 ผูรับผิดชอบ 
(สวพ.) 

เจาหนาที่งาน
บริการวิชาการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เสนอแผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยและ
แผนการใชประโยชน ตอกรรมการ ประจํา
สถาบัน วิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ 
3.กรณีที่ผานการพิจารณาใหปฏิบัติใน
ขั้นตอนที่ 4 
4.กรณีมีการแกไขใหปรับแกไขแผนใน
ขั้นตอนที่ 2 
5. แจงมติการประชุมเร่ืองแผนบริการ
วิชาการไปยังคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

ม.ค. 
 

-รายงานการประชุม/
มติที่ประชุม 

4. ระดับคณะ 
(หัวหนาโครงการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.คณะสงโครงการบริการวิชาการให
คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการ(พิจารณา
ความสอดคลองกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย) 
2.ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม
แผน มีการบูรณาการโครงการกับการเรียน
การสอนหรืองานวิจัย 

ต.ค.-มี.ค. 
 

-จํานวนโครงการ
บริการวิชาการ 
AS - SOP 303-5-02 

5. ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรรมการจากทุก
คณะ+เจาหนาที่

งานบริการวิชาการ
สวพ.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ เชน 
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ (สวพ.
ติดตามทุกเดือน) 
2.รายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด   
(สวพ.ติดตามทุกสิ้นไตรมาส)  
3. รายงานผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการ 
(สวพ.ติดตาม 2 ครั้ง/ป ติดตามรอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน)  
4. ประเมินผลความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดแผน
รายโครงการจากแบบประเมินของผูเขารวม
โครงการ ในระหวางการดําเนินงานและ
รายงานผลเม่ือโครงการแลวเสร็จใน
ระยะเวลาไมเกิน 45 วัน รายงานต อกอง
นโยบายและแผนเพื่อสรุปเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  
  

- ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 
- ทุกไตรมาส 
- ประเมิน
ผลสําเร็จสิ้นป 
งบประมาณ  
 

-แบบรายงานการ
เบิกจาย ง.5 AS - 
SOP 303-5-03  
-แบบรายงาน
ความสําเร็จโครงการ 
AS - SOP 303-5-04 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ไมเห็นชอบ 

เสนอพิจารณา

แผนบริการ

เห็นชอบ 

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ติดตามประเมินผล

ตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติการ 

การดําเนินงานที่

ไมเปนไปตาม

แผน/ไมประสบ

ผลสําเร็จ 

ประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค/

เปนไปตามแผน 

2 

1 
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ลําดับ
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

 
 
 
 

     

6. ระดับมหาวิทยาลัย 
(กรรมการจากทุก
คณะ+เจาหนาที่

งานบริการวิชาการ
สวพ.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. ถอดบทเรียน คือการสกัด /กลั่น ขอมูล
จากประสบการณปฏิบัติที่ผานมา เพ่ือนํามา
รอยเรียง ให เกิดเปนชุดความรู นําไปพัฒนา
ตอและเปนตนทุนทางปญญาขององคกรเพื่อ
การเผยแพร 
2.จัดทํารูปเลมรายงานและสรุปผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการ เพ่ือคัดเลือก
ผลงานบริการวิชาการโดดเดนในแตละป  
 

ภายใน 45 วัน 
ภายหลังจาก
ดําเนินงาน
โครงการเสร็จสิ้น  

- แบบฟอรมเอกสาร
การถอดบทเรียน
เผยแพร AS - SOP 
303-5-05 
-แบบฟอรมเลม
รายงานผลการ
ดําเนินงาน AS - 
SOP 303-5-06 
-เลมรายงานสรุป  
-เอกสารรายงาน
โครงการดีเดน  

7. ผูรับผิดชอบ 
(สวพ.) 

เจาหนาที่งาน
บริการวิชาการ  

 

 
 
 
 
 
 
 

1. สงหนังสือติดตามความสําเร็จตามตัวชี้วัด
แผนราย โครงการจากแบบป ระเมินของ
ผูเขารวมโครงการในเดือนกรกฎาคม -เดือน
สิงหาคม (สิ้นปงบประมาณ ) เสนอผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหารใหทราบและพิจารณา 
 

ก.ค. -หนังสือติดตาม
ความสําเร็จ  
 
 

8. ผูรับผิดชอบ 
(สวพ.) 

เจาหนาที่งาน
บริการวิชาการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.สรุปผลการติดตามความสําเร็จโครงการ
บริการวิชาการ รายงานตอคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัย   
 

ส.ค.-ก.ย. -วาระการประชุม/
รายงานการประชุม  

   
 
 
 

   

ถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร และจัดทํา

เลมรายงานสรุป 

สิ้นสุด 

ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงาน

โครงการ  

รายงานผลสําเร็จการดําเนินงาน

โครงการ 

2 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
ขั้นตอนการดําเนินงานบริการ

วิชาการ   

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา : 
นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล 

ผูทบทวน : 
..................................................... 

ผูอนุมัติ : 
...................................................... 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการ และเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามนโยบายการ
ปฏิบัติงานของ ผูบริหาร 
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน ดานการดําเนินงานบริการวิชาการ 
3. เพ่ือเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 
ขอบเขต  
เอกสารน้ีครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานบริการวิชาการ ต้ังแตการกําหนดกรอบยุทธศาสตรจนสิ้นสุดการติดตามและประเมินผล
การ ดําเนินงานบริการวิชาการ 

 
คําจํากัดความ  
- หัวหนาโครงการ  หมายถึง  ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ การจัดทํารายงาน การจัดทําเอกสารดานการเงิน และการขอ
อนุมัติโครงการ 
- คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะอาจารยที่ดําเนินงานบริการวิชาการจากแตละคณะ  
- สวพ.  หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนาซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีกํากับติดตามการ 
-บริการวิชาการ หมายถึง  
 การที่มหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมาย ที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจ
ใหบริการโดยการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยหรือใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับบุคคลในหลายลักษณะ
อาทิการใหคาปรึกษาการศึกษาวิจัยคนควาเพื่อแสวงหาคาตอบใหกับสังคมการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ 
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการ 
- นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล 
- นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ทบทวนกรอบพันธกิจจากผลการ

ดําเนินงาน(พื้นที)่/แผนยุทธศาสตร 

 5 ป 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ไมเห็นชอบ 

เสนอพิจารณา

แผนบริการ

เห็นชอบ 

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ติดตามประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 

การดําเนินงานที่

ไมเปนไปตาม

แผน/ไมประสบ

ผลสําเร็จ 

ประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค/

เปนไปตามแผน 

ถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร และจัดทํา

เลมรายงานสรุป 

ติดตามการผลสําเร็จการดําเนินงาน

โครงการ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work Instruction –WI) 
ทบทวนกรอบพันธกิจจากผลการดําเนนิงาน(พ้ืนที)่/แผนยุทธศาสตร  5 ป  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และ 
เสนอพิจารณาแผนบริการ 
          กรอบพันธกิจ/ แผนยุทธศาสตรระดับนโยบาย จะอยูในข้ันตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ท่ีเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด ในการกําหนดกรอบพั นธกิจ จากน้ันงานบริการวิชาการรับนโยบายและปฏิบัติการจัดทํา
แผนงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสอดรับนโยบาย ตอบตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการดําเนินงาน มีการแตงตั้งคระกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอ อก โดย
ความรวมมือระดับคณะ ท่ีมีอาจารยจากทุกคณะรวมเปนกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการภาพมหาวิทยาลัย  ประชุมหารือการ
ดําเนินงาน พิจารณากําหนดชุมชนโดยการเสนอรายชื่อชุมชน และเลือกชุมชนเปาหมายมหาวิทยาลัย จากน้ันดําเนินการสํารวจ 
ชุมชนที่เสนอและคัดเลือก  มีการกําหนดเก ณฑการคัดเลือกชุมชน พิจารณาคัดเลือกชุมชนตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
สรุปผลและกําหนดชุมชนเปาหมาย จากนั้นประชุมจัดทําแผนการดําเนินงาน ระยะ 5 ป ตอเนื่อง ซ่ึงเปนแผนระยะยาว และมีการ
ประชุมทบทวนแผนการดําเนินงานทุกป โดยเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาแผนบริการวิชาการ  
   
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
           การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา สวพ. ทําการรวบรวมคําเสนอขอโครงการบริการวิชาการ 
พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับคณะ สงมายัง สวพ . จากนั้นเพื่อรวบรวม  ตรวจสอบ
ตัวช้ีวัดโครงการ และดําเนินการสงกองนโยบายและแผนเพื่อยื่นสํานักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ  ภายหลังจากท่ีอนุมัติกรอบ
งบประมาณ สวพ .ประสานไปยังคณะเพ่ือทําการตรวจสอบโครงการอีกครั้ง ในการปรับงบประมาณ (กรณีงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรนอยกวางบประมาณที่เสนอขอ ) ภายหลังปรับแกไขเรียบรอยแลว สวพ .ทําการรวบรวมสงกองนโยบายและแผนเพื่ออนุมัติ
งบประมาณโครงการอีกครั้ง  เมื่อไดรับการอนุมัติสวพ .ดําเนินการแจงผลการจัดสรรงบประมาณโครงการไปยังคณะ เพื่อคณะขอ
อนุมัติดําเนินงานรายโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ภายหลัง การดําเนินงานโครงการแลวเสร็จสง
รายงานการเบิกจายงบประมาณโครงการ โดยกําหนดใหมีการรายงานการเบิกจายทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน  
 
ถอดบทเรียนเพ่ือเผยแพร และจัดทําเลมรายงานสรุป 
              สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกํากับการดําเนินงาน เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและเพื่อการเผยแพรผลงาน
บริการวิชาการสูสาธารณชน และเพื่อสนับสนุนผลงานสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองถอดบทเรียน หรือมีบทความ
ตีพิมพเผยแพร  ภายหลังจากท่ีดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ ภายใน 45 วัน ผูรับผิดชอบโครงการจะตองถอดบทเรียน หรือสรุป
บทความสงมายังสวพ. เพื่อเก็บขอมูล และเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับสงเปนผลงานตีพิมพ ตลอดจนผลงานบริการวิชาการโดดเดน 
โดยมีแบบฟอรมกรอกขอมูล เพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติรวมกัน  
 
 
 

สิ้นสุด 

รายงานความสําเร็จโครงการ  
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ติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการ และรายงานความสําเร็จโครงการ  
             ภายหลังการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จ ถอดบทเรียนและสงเลมรายงานแลวนั้น ใน 1 ปงบประมาณ
ชุมชนหรือผูรับบริการจะตองสามารถนําองคความรูจากงานบริการวิชาการไปปรับใชในการพัฒนาตนเองและชุมชนได อยางนอย 1 
ดาน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องที่ปรากฏหลั กฐานชัดเจน  โดยมีการติดตามผลงานดําเนินงานโครงการในชวงเดือน
กรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เน่ืองจากระยะเวลาการใชประโยชนไมสามารถใชไดทันที จึงมีการกําหนดการติดตามการใชประโยชน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   (AS = Academic Service)  

1. แบบสํารวจชุมชน /ความตองการชุมชน AS - SOP 303-5-01 
2. แบบฟอรมขอเสนอโครงการบริการวิชาการ AS - SOP 303-5-02 
3. แบบฟอรมรายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ AS - SOP 303-5-03 
4. แบบฟอรมรายงานผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการ AS - SOP 303-5-04 
5. แบบฟอรมเอกสารการถอดบทเรียนเผยแพร AS - SOP 303-5-05 
6. แบบฟอรมเลมรายงานผลการดําเนินงาน AS - SOP 303-5-06 

 

 
2.ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ งานบริการวิชาการ 

ชื่อวิธีการปฏิบัติงาน รหัสเอกสาร 
ทบทวนกรอบพันธกิจจากผลการดําเนินงาน(พ้ืนที)่/แผนยุทธศาสตร 5 ป 
 

-รายงานการประชุม/  
ประกาศ/นโยบาย 
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัย 
-รายงานการประชุม  
-เอกสาร/หนังสือสงรายงานการประชุม 
-แบบสํารวจชุมชน/สรุปการดําเนินงาน  AS - 
SOP 303-5-01 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนบริการวิชาการ/แผนงานโครงการบริการ
วิชาการ/แผนการใชประโยชน 

เสนอพิจารณาแผนบริการ -รายงานการประชุม/มติที่ประชุม 
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน -จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

AS - SOP 303-5-02 
ติดตามประเมินผลตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 

 
-แบบรายงานการเบิกจาย ง.5 AS - SOP 303-
5-03  
-แบบรายงานความสําเร็จโครงการ AS - SOP 
303-5-04 
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ถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร และจัดทําเลมรายงานสรุป 
 

- แบบฟอรมเอกสารการถอดบทเรียนเผยแพร 
AS - SOP 303-5-05 
-แบบฟอรมเลมรายงานผลการดําเนินงาน AS - 
SOP 303-5-06 
-เลมรายงานสรุป  
-เอกสารรายงานโครงการดีเดน รายงานการ
ประชุม/มติที่ประชุม 

ติดตามการผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการ  -หนังสือติดตามความสําเร็จ  
รายงานความสําเร็จโครงการ  -วาระการประชุม/รายงานการประชุม 

รหัสเอกสาร 
AS = Academic Service 
SOP= Standard Operation Procedures 
303 = เลขท่ีหนวยงาน 
5 = งานบริการวิชาการ 
01 = ลําดับเอกสาร  
เชน AS - SOP 303-5-01 
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นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 
ตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ (เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป) (งานบริการวิชาการแกสังคมและงานถายทอดเทคโนโลยี) 

 1.  ขั้นตอนการติดตามไปใชประโยชน 

 2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

 
 

   
 
 

 
 

 

 
1 

 
 
 

ระดับ
มหาวิทยาลัย

คณะ  

 1.ทุกคณะมีการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
ตามแผนที่กําหนด 
2 . นักวิจัยดําเนินงาน
โครงการวิจัยตามแผนท่ี
กําหนด 

ต.ค.-ส.ค. 
 

แผนการ
ดําเนินงาน
โครงการ / 

แผนการเบิกจาย
โครงการ 

 
 
 
2 

 
 

ระดับ
มหาวิทยาลัย
คณะ และ 

สวพ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน และผลรายงาน
การเบิกจายงบประมาณ 
 (หลังจากการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
แลวเสร็จ ภายใน 45 วัน) 
  
2.มีการติดตามรายงานผล
การเบิกจายทุกเดือน แ ละ
รายงานผลสําเร็จการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ  
3. มีการติดตาม ผลการนํา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน 
2 ครั้ง / ป (ระยะ 6 เดือน 
และระยะ 12 เดือน) 

มี.ค.,ก.ย. 
 

-หนังสือติดตามผล
การดําเนินงาน/
รายงานการ
เบิกจาย
งบประมาณ  
-หนังสือติดตาม
ผลสําเร็จการ
ดําเนินงาน
โครงการ /เลม
รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน  
-หนังสือติดตามผล
การนําผลงานวิจัย
หรืองาน
สรางสรรคไปใช
ประโยชน /
รายงาน 

 
 

  
 
 

   

 

มทร. ตะวันออก 
 

คูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการติดตามไปใชประโยชน   

 

 
รหัสเอกสาร 
IRD-05-002 

 
ออกวันท่ี 

27/4/2563 

 
เขียนโดย นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 
ควบคุมโดย  นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป 
อนุมัติโดย  นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 

ดําเนินโครงการบริการวิชาการ/

โครงการวิจัย

เริ่มตน 

ติดตามผลการดําเนินงาน/ 

และการนําผลงานไปใชประโยชน 

A 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

   
 
 

   

3 สวพ.  
 

 

1.  รายงานการเบิกจาย
งบประมาณโครงการบริการ
วิชาการ 
2. รายงานผลความสําเร็จการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ  
3. รายงานผลการใชประโยชน
ของโครงการวิจัย 
(เสนอรายงาน ตอมหาวิทยาลัยผาน
กองนโยบายและแผน และ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอขอเสนอแนะ
และแนวทางในการ ดําเนินงาน ของป
ถัดไป  

มี.ค.,ก.ย. 
 
 
 

-รายงานการ
ประชุม 
-ขอเสนอแนะ  

   
 
 

   

 

สิ้นสุด 

รายงานผล 

A 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 

หนาท่ี 1 จาก 2 

เร่ือง 

ขั้นตอนการติดตามไปใชประโยชน   

คร้ังท่ีแกไข (ถามี) 

วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา :  ............................ 

        นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 

ผูทบทวน : ........................ 

นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป 

ผูอนุมัติ : ........................................ 

นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการ และเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและติดตามนโยบายการ

ปฏิบัติงานของ ผูบริหาร 

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามการไปใชประโยชนของงานบริการวิชาการ 

3. เพ่ือเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 

ขอบเขต  

เอกสารน้ีครอบคลุมกระบวนดําเนินโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย  ติดตามผลการดําเนินงาน/ 

และการนําผลงานไปใชประโยชน ตลอดจนการรายงานผล 

 

คําจํากัดความ  

- สวพ.  หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนาซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีกํากับติดตามการ 

 

ผูปฏิบัติงาน (Operator)  

1. นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล 

2. นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

     1.  ดําเนินโครงการบริการวิชาการ/โครงการวิจัย  

         1.ทุกคณะมีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามแผนท่ีกําหนด 

         2.นักวิจัยดําเนินงานโครงการวิจัยตามแผนท่ีกําหนด 

      2.  ติดตามผลการดําเนินงาน/และการนําผลงานไปใชประโยชน 

           1. รายงานผลการดําเนินงาน และผลรายงานการเบิกจายงบประมาณ  (หลังจากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

แลวเสร็จ ภายใน 45 วัน) 

           2. มีการติดตามรายงานผลการเบิกจายทุกเดือน และรายงานผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

           3. มีการติดตามผลการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 2 ครั้ง/ ป (ระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน) 
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 3.  รายงานผล 

      1.  รายงานการเบิกจายงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

      2.   รายงานผลความสําเร็จการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ  

      3.   รายงานผลการใชประโยชนของโครงการวิจัย 

(เสนอรายงานตอมหาวิทยาลัยผานกองนโยบายและแผน และคณะกรรมการฯ เพื่อขอขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงาน

ของปถัดไป 

      เอกสารหรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของ  

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   (AS = Academic 

Service)  

1. หนังสือติดตามผลการดําเนินงาน/รายงานการเบิกจายงบประมาณ AS - SOP 303-5-01 

2. หนังสือติดตามผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการ /เลมรายงาน

สรุปผลการดําเนินงาน 

AS - SOP 303-5-02 

3. หนังสือติดตามผลการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช

ประโยชน /รายงาน 

AS - SOP 303-5-03 

4. รายงานการประชุม AS - SOP 303-5-04 
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ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

    
 

 

 
1 

 
 

 
 

-งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 
 
 
 

- แจงประชาสัมพันธใหผูเขียน
สงบทความผานทางwww.tci-
thaijo .org  

ตลอดป  

2 -งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 

- บรรณาธิการรับบทความใน
ระบบThaijo และ สงใหกอง
บรรณาธิการตรวจสอบความ
ถูกตองในช้ันตน 
 

1 สัปดาห - คูมือการสงวารสารทาง 
www.tci-thaijo.org  

- หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
เพื่อพิจารณาบทความ 

- แบบตอบรับการเปน
ผูทรงคุณวุฒิประจํา
กองบรรณาธิการ
วารสาร 

3 
 

-งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองบก.สงตนฉบับท่ีผานการ
ตรวจสอบเบื้องตน  และมี การ
แกไขจากผูเขียนแลว สง ให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน
พิจารณาและประเมินบทความ 
-บทความท่ีผานการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  2 ทาน
สามารถตีพิมพในวารสารได  
-เมื่อไดรับผลการประเมินจากผู
ทรงฯแลวหากมีการแกไขกองบก.
จะ แจง ให ผูเขียน แกไขตาม
คําแนะนําของผูประเมิน 

 
1-2 เดือน 

- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และประเมินบทความใน
ระบบ Thaijo 
 

 
 

     

 

มทร. ตะวันออก  

คูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(Standard Operation Procedure: SOP) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณา

บทความเพ่ือตีพิมพในวารสาร 

 

รหัสเอกสาร 

IRD-05-002 

 

ออกวันท่ี 

27/4/2563 

 

เขียนโดย นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 

ควบคุมโดย  นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลป 

อนุมัติโดย  นายอนันต  พงศธรกุลพานิช 

เริ่มตน 

ผูเขียนสงบทความเพ่ือขอรับ

พิจารณา 

ตรวจสอบความถูก
ตองของบทความ 
ตนฉบับเบื้องตน 

จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจประเมินบทความ 

ไมถูกตอง ถูกตอง 

แจงผูเขียน

แกไขเบื้องตน 

ผาน/มีการแกไข    

แจงผูเขียน / แกไข 

 ผูเขียนแกไข

และสงกองกบ.

ตรวจสอบ

1 



165 
 

ลําดับ 
ที่ 

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ดําเนินการ 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

   
 

   
 
 

4 -งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ผูเขียนที่ผานการประเมินแบบ
มีการแกไข หลังจากแกไข
จะตองสงกลับมาเพื่อรับการ
ตรวจสอบจากบรรณาธิการที่
กองบก.อีกครั้งผานระบบ
Thaijo 
- หากไมผานการประเมินจากผู
ทรงฯ กองบก.จะแจงไมผาน
การประเมินแกผูเขียนผาน
ระบบ Thaijo 

1 สัปดาห - หนังสือแจงไมผานการ
ประเมิน 
 

5 -งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

- นําบทความท่ีปรับแกและ
ผานการตรวจสอบเรียบรอย
แลวเสนอตอบรรณาธิการ
เพื่อพิจารณา 

- จัดทําหนังสือรับรองการ
ตีพิมพในวารสารใหแกผูเขียน 

3 วัน - หนังสือรับรองการ
ตีพิมพในวารสาร 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

บรรณาธิการและกองบก.ตรวจสอบ

ความถูกตองอีกคร้ังหลังมีการแกไข 

สิ้นสุด 

เสนอบรรณาธิการ
พิจารณารับลง

ตีพิมพ 

ไมผานการประเมิน 

แจงผูเขียน / ไมผาน 

ผานการประเมิน   

แจงผูเขียน / ผาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  

WORK INSTRUCTION 
วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร 
หนาที่ 1 จาก 2 

เรื่อง 
กระบวนการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ

ในวารสาร 

คร้ังที่แกไข (ถามี) 
วันที่ประกาศใช  

ผูจัดทํา : 
นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 

ผูทบทวน : 
..................................................... 

ผูอนุมัติ : 
...................................................... 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการ  
2. เพ่ือเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 
ขอบเขต  
เอกสารน้ีครอบคลุมกระบวนการพิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิจัยและวารสารสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

 
คําจํากัดความ (เปนการชี้แจงความหมายของคําเฉพาะที่ใชในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายใหผูอานเขาใจตรงกัน ทั้งนี้ หากเปน
คําศัพทซึ่งเปนคําท่ีมีความหมายเขาใจตรงกันโดยท่ัวไป และในเอกสารไมไดใชในความหมายท่ีตางออกไป คําศัพทนั้นไมตองนํามานิยาม) 

- บรรณาธิการวารสาร  หมายถึง บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา ตรวจแก คัดเลือก หรือควบคุมบทความ หรือขอเขียนใน
วารสาร 

- ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการครู หรือ บุคลากรทางการศึกษา คณาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
เอกชน  ครูและผูบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีประสบการณหรือความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
แขนงตางๆ 

- กองบรรณาธิการวารสาร หมายถึง คณะทํางานท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อจัดทําวารสารโดยเนนดูแลดานเนื้อหา และการผลิต. 
- ระบบ Thaijo หมายถึง Thai Journals Online (ThaiJO) เปนระบบการจัดการ และตีพิมพวารสารวิชาการในรูปแบบ

วารสารออนไลนอิเล็กทรอนิกส (E-Journal)  
 
ผูปฏิบัติงาน (Operator) (เปนการชี้แจงใหทราบวา ใครเปนเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนั้น )ๆ  

เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี  
- นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 
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เริ่มตน 

ผูเขียนสงบทความเพ่ือขอรับ

พิจารณา 

ตรวจสอบความถูก

ตองของบทความ 

ตนฉบับเบื้องตน 

แจงผูเขียน

แกไขเบื้องตน 

ไมถูกตอง 
ถูกตอง 

จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจประเมินบทความ 

แจงผูเขียน / แกไข 

ผาน/มีการแกไข    

ผูเขียนแกไข

และสงกอง

กบ.ตรวจสอบ 

บรรณาธิการและกองบก.ตรวจสอบ

ความถูกตองอีกครัง้หลังมีการแกไข 

แจงผูเขียน / ผาน แจงผูเขียน / ไมผาน 

ผานการประเมิน   ไมผานการประเมิน      

เสนอบรรณาธิการ

พิจารณารับลงตีพิมพ 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เปนการบรรยายขั้นตอนการทํางานที่ระบุเฉพาะงานนั้น แบบ STEP-BY-STEP) 

(work Instruction –WI) 
ประชาสัมพันธใหผูเขียนสงบทความ 

      แจงประชาสัมพันธใหผูเขียนสงบทความผานทาง www.tci-thaijo .org 
ตรวจสอบความถูกตองของบทความตนฉบับเบื้องตน 
      บรรณาธิการรับบทความในระบบThaijo และ สงใหกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองในช้ันตน 
จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ 
     กองบก.สงตนฉบับท่ีผานการตรวจสอบเบ้ืองตน และมีการแกไขจากผูเขียนแลวสงใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน เพ่ือพิจารณา
และประเมินบทความ บทความท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน  2 ทานสามารถตีพิมพในวารสารได  และเมื่อไดรับผล
การประเมินจากผูทรงฯแลวหากมีการแกไขกองบก.จะแจงใหผูเขียนแกไขตามคําแนะนําของผูประเมิน 
บรรณาธิการและกองบก.ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังหลังมีการแกไข 
     ผูเขียนที่ผานการประเมินแบบมีการแกไข หลังจากแกไขจะตองสงกลับมาเพื่อรับการตรวจสอบจากบรรณาธิการที่กองบก.         
อีกครั้งผานระบบThaijo  แตหากไมผานการประเมินจากผูทรงฯ กองบก.จะแจงไมผานการประเมินแกผูเขียนผานระบบ Thaijo 
เชนเดียวกัน 
เสนอบรรณาธิการพิจารณารับลงตีพิมพ 
     นําบทความท่ีผูเขียนปรับแกและผานการตรวจสอบเรียบรอยแลวเสนอตอบรรณาธิการเพื่อพิจารณา พรอมทั้งจัดทําหนังสือ
รับรองการตีพิมพในวารสารใหแกผูเขียน 
 

เอกสารหรือแบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ (เปนการแสดงใหเห็นถึงรายชื่อแบบฟอรมที่ใชในการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานน้ันๆ) 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร   (AS = Academic Service)  

1. คูมือการสงวารสารทาง www.tci-thaijo.org   
2. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ  
3. แบบตอบรับการเปนผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการวารสาร  
4. หนังสือรับรองการตีพิมพในวารสาร  

 

 
 


