
 
 

 
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

งานวิจัย 

มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานดานการวิจัย โดยใหบริการติดตอประสานงานกับ

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษาแกนักวิจัยในการ

ดําเนินงานวิจัยในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ในเรื่องของทุนสนับสุนนการวิจัย การทําสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัย การเบิกจายเงินวิจัยในแตละงวด การติดตาม และประเมินผลความกาวหนา

โครงการวิจัย การสงรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ การรายงานผลผลติจากโครงการวิจัย  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสนับสนุน กํากับ และติดตามการดําเนินงานวิจัยของหนวยงานการดําเนินงานวิจัยของอาจารย

ภายในหนวยงาน 

2. มุงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

เปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 จํานวนอาจารยทําวิจัยเพ่ิมข้ึน 
1.2 นักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากแหลงทุนเพ่ิมข้ึน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 บุคลากรไดรับความสะดวกในการติดตอประสานงานในการดําเนินงาน 

2.2 ระบบในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการดําเนินงาน 

 

กลุมเปาหมาย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.   
 
 

  

2.  เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศรับทุนขอเสนอ
โครงการวิจัย งานวิจัยดําเนินการ
ประชาสมัพันธใหนักวิจัยทราบ 

30 วัน ผูประสานงาน
วิจัยคณะ 

3.  นักวิจัยดําเนินการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและยื่นขอเสนอผาน
ระบบบรหิารงานวิจัยของ
หนวยงาน (DRMS) 
 

30 วัน นักวิจัย 

4.  เมื่อนักวิจัยดําเนินการยื่นขอเสนอ
ผานระบบแลว ผูประสานงานวิจัย
ตรวจสอบความถูกตอง หาก
ถูกตองแลวผูประสานงานสงตอให
ผูประสานงานมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ แตหากไมถูกตองผู
ประสานงานสงกลับใหนักวิจัย
แกไขในระบบ 

1 วัน ผูประสานงาน
วิจัยระดับคณะ 

5.  ผูประสานงานวิจัยระดับ
มหาวิทยาลยัสงใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา นักวิจัยรอประกาศผล
การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจยั
ผานระบบบริหารงานวิจัยของ
หนวยงาน (DRMS)  
 

15 วัน - ผูประสานงาน
วิจัยระดับ
มหาวิทยาลยั 
- ผูทรงคุณวุฒิ 

6.  โครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณา
นักวิจัยปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ และสงขอเสนอ
ผานระบบบริหารงานวิจัยของ
หนวยงาน (DRMS) 

1 วัน - นักวิจัย 

   
 
 

  

 

 

เริ่มตน 

แจงนักวิจยัแกไข 

ประชาสมัพันธทุนวิจัย 

เขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

พิจารณา 

ดําเนินการ 

1 



 
 

 

กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได (ตอ) 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 

  

7.  เมื่อนักวิจัยแกไขขอเสนอแนะและ
ดําเนินการสงเขาผานระบบแลว  
ผูประสานงานวิจัยตรวจสอบความ
ถูกตอง หากถูกตองแลวผู
ประสานงานสงตอใหผูประสานงาน
มหาวิทยาลยัตรวจสอบ แตหากไม
ถูกตองผูประสานงานสงกลับให
นักวิจัยแกไขในระบบ 

1 วัน ผูประสานงาน
วิจัยระดับคณะ 

  นักวิจัยรอทําสญัญาเมื่องบประมาณ
ไดรับการอนุมัต ิ
 
 

 นักวิจัย 

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  
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แจงนักวิจยัแกไข 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

1 

สิ้นสุด 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

กระบวนการการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน 

  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือ    

การวิจัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 9 การรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ใหผูอํานวยการหรือหัวหนา

โครงการวิจัยจัดทําสัญญารับเงินอุดหนุนวิจัยไวตอมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญาท่ีมหาวิทยาลัยหรือเจาของ

เงินทุนกําหนด ในกรณีโครงการวิจัย ตามขอ 6.1 ท่ีไมไดจัดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ภายใน 90 วันนับ

จากวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ จะถูกตัดสิทธิ์การสนับสนุน และจะไมมีสิทธิ์ขอเสนอ

รับทุนวิจัยตามขอ 6.1 เปนเวลา 1 ป เวนแตผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยไดมีหนังสือ ขอสละสิทธิ์

โครงการผานหนวยงานตนสังกัด ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศผลการจัดสรรงบประมาณ  

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.   
 
 
 

  

2.  - บันทึกแจงผลการอนุมตัิ
ทุนอุดหนุนไปยังนักวิจัยพรอมแจง
ใหดําเนินการทําสัญญา 

1 วัน เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

3.  เมื่อนักวิจัยไดรับเอกสาจดัสรร ให
ดําเนินการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ
นําสงหนวยงานเพ่ือพิจารณาลงนาม
สัญญารับทุน โดยแนบเอกสารดังน้ี 
1. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
2 ชุด 
2. ขอเสนอโครงการวิจยั  
(แบบว-1ด) 1 ชุด 
3. แผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจยั (แบบวจ.1ด) 1 ชุด 
4. แผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) 1 ชุด 

1 วัน นักวิจัย 

4.  
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารประกอบการลงนามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจยั 
 
 
 
 

30 นาที เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

  
 
 

   

เริ่มตน 

ดําเนินการจัดทําสญัญาตาม

แบบฟอรม 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

แจงนักวิจยัแกไข 

แจงผลการอนุมัติทุนอุดหนุน 

1 



 
 

กระบวนการการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน (ตอ) 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

     

5. 
 
 

 - เจาหนาท่ีงานวิจัยกรอกขอมูลลง
ในระบบ RISS เพ่ือใชแนบการลง
นามสัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจยั 
- จัดทําบันทึกนําสงรองอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาลงนามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

30 นาที เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

6.  
 
 
 
 

- คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสงรอง
อธิการบด ี

1 ช่ัวโมง คณบด ี

  
 
 

   

 

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  
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เสนอคณบดี 

นําสงหนังสือ 

ดําเนินการ 

1 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 1 

เม่ือไดดําเนินการจัดทําสัญญา เจาหนาท่ีดูแลงานวิจัยของคณะ  จะดําเนินการสงสัญญาท่ี  

ลงนามแลว 1 ฉบับ กลับไปยังนักวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยเก็บไวเปนหลักฐาน เม่ือนักวิจัยไดรับสัญญาแลว          

จึงดําเนินการเบิกเงินวิจัยงวดท่ี 1 ตามท่ีระบุไวในแผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ด) ซ่ึง

การดําเนินการเบิกจายเงินท้ังโครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดก็

ดําเนินการเหมือนกัน ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  
 
 

   

2.  
 
 
 
 
 

จัดทําหนังสือเพ่ือพิจารณาขออนุมตัิ
เบิกเงินงวดท่ี 1 พรอมแนบเอกสาร
ดังน้ี 
1. หนังสือนําสงถึงหัวหนาหนวยงาน 
2. สําเนาสญัญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาขอเสนอโครงการวิจยั 
 (แบบว-1ด) จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาแผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจยั (แบบวจ.1ด)  
จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาแผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) จํานวน 
1 ชุด 

30 นาที 

 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินงวดท่ี 1 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

4.  - เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทสถานะ
โครงการลงในระบบ RISS  
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกเงินงวด 
ท่ี 1 พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

   
 

  

เริ่มตน 

ขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 1 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

1 

แจงนักวิจยัแกไข 

ดําเนินการ 



 
 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 1 (ตอ) 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  

 

   

  1. สําเนาสญัญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาขอเสนอโครงการวิจยั 
 (แบบว-1ด) จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาแผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจยั (แบบวจ.1ด)  
จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาแผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) จํานวน 
1 ชุด 
5.ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 1 ของ
ผูอํานวยการหรือหัวหนา
โครงการวิจัย 
6. เอกสารจากระบบ RISS 

  

5.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสง
อธิการบด ี

1 ช่ัวโมง คณบด ี

6. 
 
 

   

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
แบบฟอรม 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  

 - ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 1 ของผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย 

ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 

1 

นําสงหนังสือ 

เสนอคณบดี 



 
 

กระบวนการขออนุมัติซ้ือ/อนุมัติจาง 

  นักวิจัยตองดําเนินการขออนุมัติซ้ือ/อนุมัติจางตามแผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย 

(แบบ วจ.1ด) จากคณบดีกอนดําเนินการการจัดซ้ือ/จัดจาง ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

   

1.  ดําเนินจัดทําบันทึกขออนุมตัิ
จาง โดยช้ีแจงรายละเอียดของ
การซื้อ/การจาง 

 
 
 
 

2 ช่ัวโมง นักวิจัย 

2.  ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารขออนุมตัิซื้อ/อนุมตัิ
จาง ใหตรงกับแผนการใช
จายเงินในการดําเนินการวิจยั 
(แบบวจ.1ด) 
 
 
 

10 นาที เจานาท่ีงานวิจัย
คณะ 

3.  
 
 
 
 
 
 

เสนอหนังสือเพ่ือคณบดีอนุมตั ิ
และมอบหมายผูท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 

10 นาที คณบด ี

4.  
 

 

 
  

 

ภาคผนวก 

   ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 

 

เริ่มตน 

ขออนุมัติซื้อ/อนุมัตจิาง 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

สิ้นสุด 

เสนอคณบดี 

แจงนักวิจยัแกไข 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 



 
 

การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

 การติดตามและประเมินผลใหดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามท่ีหนวยงานเสนอ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ หรือโครงการวิจัย – งบ

ภายนอก ท่ีไมมีการระบุหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลเอาไว ใหหนวยงานท่ีนักวิจัยสังกัด เสนอ

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยกําหนดใหมีกรรมการไมเกิน 7 คน 

ประกอบดวย 

  1.1 หัวหนาหนวยงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 

  1.2 ผูทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 1 คน  เปนกรรมการ 

  1.3 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 1 คน  เปนกรรมการ 

  1.4 ผูแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 คน เปนกรรมการ 

  1.5 รองคณบด/ีรองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนกรรมการ

และเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย – เงินรายได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามท่ีหนวยงานเสนอ โดยกําหนดใหมีกรรมการไมเกิน 7 คน 

ประกอบดวย 

  2.1 รองคณบดี/ รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการและวิจัย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  เปน

ประธานกรรมการ 

  2.2 ผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 3 คน  เปนกรรมการ 

  2.3 หัวหนาแผนกวิจัยหรือผูท่ีรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินการรายงานความกาวหนา ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กระบวนการติดตาม และประเมินรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

   

1.  คัดสรรผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
รายงานความกาวหนา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลยั เรื่อง การ
ติดตามประเมินผล การสง
รายงานฉบับสมบูรณและ
ผลผลติจากงานวิจัย พ.ศ. 2559 
โดยพิจารณาจากสาขาของ
งานวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ และ
ประสานไปยังผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

2 ช่ัวโมง - คณะ/วิทยาลัย 
- รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณารายงาน
ความกาวหนาเสนออธิการบดลีง
นาม 
 

10 นาที - คณะ 

3.  
 
 
 
 
 
 

ฝายวิจัยฯ / สนง.วิทยาเขต 
ตรวจสอบเอกสาร คําสั่งเพ่ือ
เสนอพิจารณาลงนาม 
 
 
 
 
 
 

10 นาที - ฝายวิจัยฯ
มหาวิทยาลยั 

4.  
 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณารายงานความกาวหนา 
(สําเนา 2 ชุด ฉบับจริง 1 ชุด) 
 
 

10 นาที - อธิการบด ี

 
 

  
 
 

  

 

 

 

เริ่มตน 

คัดสรรผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

รายงานความกาวหนา 

1 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณารายงานความกาวหนา 

ตรวจสอบ 
ความถกตอง 

ลงนามคําสั่ง 



 
 

 

กระบวนการติดตาม และประเมินรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (ตอ) 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 

   

5.  1. ทําหนังสือเชิญประชุมและสง
หนังสือเชิญประชุมพิจารณา
รายงานความกาวหนาพรอม
แนบคําสั่งไปยังหัวหนา
หนวยงานตนสังกัดของ
คณะกรรมการ 
- หนังสือนําสงถึงหัวหนา
หนวยงานตนสังกัดของ
คณะกรรมการ 
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณารายงานความกาวหนา 

30 นาที - คณะ 

6.  
 
 
 
 

ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณารายงาน
ความกาวหนา 
- สรุปโครงการวิจัยท่ีไดรับ
อนุมัต ิ
- แบบรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย 
- แบบประเมินรายงาน
ความกาวหนา 
- ใบลงช่ือคณะกรรมการ 

4 ช่ัวโมง - คณะ 

  
 
 

   

  
ภาคผนวก 

ประกาศ/ระเบียบ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ

สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

แบบฟอรม 
 - แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

- แบบประเมินรายงานความกาวหนา 
ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 

 

1 

ดําเนินการจัดประชุมพิจารณา

รายงานความกาวหนา 

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา

รายงานความกาวหนา 

สิ้นสุด 



 
 

กระบวนการรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.   
 
 
 

  

2.  เมื่อครบระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการวิจัย 6 เดือน ทําบันทึกแจง
ใหนักวิจัยดําเนินการสงรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย 
 
 

1 วัน เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

3.  นักวิจัยทําบันทึกสงรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย โดย
แนบเอกสารดังน้ี 
1. แบบรายงานความกาวหนา 
2. รายงานวิจัยบทท่ี 1 – 3 
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1 วัน นักวิจัย 

4.  เสนอหนังสือเพ่ือคณบดีอนุมตั ิและ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 

10 นาที คณบด ี

5. 
 
 
 
 
 
 

 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รายงานความกาวหนา 
- แบบรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย 
- แบบประเมินรายงาน
ความกาวหนา 
 

4 ช่ัวโมง คณะกรรมการ
พิจารณารายงาน
ความกาวหนา 

6. 
 
 
 

 สรุปขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
และแจงใหนักวิจัยแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1 วัน เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

   
 
 

  

 
 
 

เริ่มตน 

สงรายงานความกาวหนา

โครงการวิจัย 

แจงนักวิจัยสงรายงาน

ความกาวหนาโครงการวิจัย 

เสนอคณบดี 

ประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการแจ้งนกัวจิยั 

สิ้นสุด 



 
 

ภาคผนวก 

ประกาศ/ระเบียบ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ

สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

แบบฟอรม 
 - แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 

- แบบประเมินรายงานความกาวหนา 
ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

คืนนักวิจัยแกไข 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 2 

เม่ือคณะ/วิทยาลัย ไดดําเนินการจัดประชุมพิจารณารายงานความกาวหนาเรียบรอยแลว แจงให

นักวิจัยปรับแกรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และขอเบิกเงินงวดท่ี 2 

โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
                        

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  
 

   

2.  
 
 
 
 
 

จัดทําหนังสือเพ่ือพิจารณาขออนุมตัิ
เบิกเงินงวดท่ี 2 พรอมแนบเอกสาร
ดังน้ี 
1. หนังสือนําสงถึงหัวหนาหนวยงาน 
2. รายงานความกาวหนา 
3. แบบประเมินรายงานความกาวหนา 
4. หลักฐานคาใชจายท่ีไดดําเนินการ
ในงวดท่ี 1 

1 วัน 

 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินงวดท่ี 2 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

4.  - จัดทําเอกสารสรุปคาใชจายงวดท่ี 1 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทสถานะ
โครงการลงในระบบ RISS  
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 2 พรอม
แนบเอกสารดังน้ี 
1. รายงานความกาวหนา 
2. แบบประเมินรายงานความกาวหนา 
3. สําเนาสญัญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาขอเสนอโครงการวิจยั 
 (แบบว-1ด) จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาแผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจยั (แบบวจ.1ด)  
จํานวน 1 ชุด 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

   
 

  

 

เริ่มตน 

ขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 2 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

1 

ดําเนินการ 



 
 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 2 (ตอ) 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  

 
   

  6. แผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) จํานวน 
1 ชุด 
7. ใบสรุปคาใชจายงวดท่ี 1/ 
หลักฐานคาใชจายท่ีไดดําเนินการใน
งวดท่ี 1 
8. สําเนาบันทึกขออนุมัติจาง 
9. ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 2 ของ
ผูอํานวยการหรือหัวหนา
โครงการวิจัย 
10. เอกสารจากระบบ RISS 

  

5.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสง
อธิการบด ี
 
 

1 ช่ัวโมง คณบด ี

  
 
 

   

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ
สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - แบบรายงานความกาวหนา 
 - แบบประเมินรายงานความกาวหนา 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1ด)  

1 

นําสงเอกสาร 

เสนอคณบดี 



 
 

- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  
- หลักฐานคาใชจายท่ีไดดําเนินการในงวดท่ี 1 

 - ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 2 ของผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย 
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ไมถูกตอง 

คืนนักวิจัยแกไข 

ถูกตอง 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3 
                        

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  

 

   

2.  
 
 
 
 
 

จัดทําหนังสือเพ่ือพิจารณาขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3 พรอมแนบ
เอกสารดังน้ี 
1. หนังสือนําสงถึงหัวหนา
หนวยงาน 
2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
จํานวน 3 เลม และไฟลขอมลู 
3. แบบรายงานเปาหมายผลผลิต/
ผลลัพธ 
4. หลักฐานคาใชจายท่ีได
ดําเนินการในงวดท่ี 2 

1 วัน 

 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินงวดท่ี 3 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

4.  - ทําเอกสารสรุปคาใชจายงวดท่ี 2 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทสถานะ
โครงการลงในระบบ RISS  
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี 
(พ้ืนท่ีสงขลา) /รองวิทยาเขต เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3
พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
1. สําเนาสญัญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาขอเสนอโครงการวิจยั 
 (แบบว-1ด) จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาแผนการใชจายเงินใน
การดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาแผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3
ด) จํานวน 1 ชุด 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

   
 

  

เริ่มตน 

ขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

1 

ถูกตอง ดําเนินการ 



 
 

กระบวนการขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3 (ตอ) 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 

 
   

  5. แบบรายงานเปาหมายผลผลิต/
ผลลัพธ 
6. ใบสรุปคาใชจายงวดท่ี 2/หลักฐาน
คาใชจายท่ีไดดาํเนินการในงวดท่ี 2 
7. ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 3 ของ
ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย 
8. เอกสารจากระบบ RISS 

  

5.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสงอธิการบด ี
 
 

1 ช่ัวโมง คณบด ี

  
 
 

   

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  
- แบบรายงานเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ (แบบ OP1) 
- หลักฐานคาใชจายท่ีไดดําเนินการในงวดท่ี 2 

 - ใบสําคัญรับเงินงวดท่ี 3 ของผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย 
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1 

นําสงหนังสือ 

เสนอคณบดี 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

คืนนักวิจัยแกไข 

กระบวนการสรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัยและปดโครงการ 
                        

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  

 

   

2.  
 
 
 
 
 

จัดทําหนังสือขอสงสรุปรายงานการใช
จายเงินโครงการวิจัยและปด
โครงการวิจัย ภายใน 30 วันนับตั้งแต
วันท่ีไดรับเงินงวดท่ี 3 พรอมแนบ
เอกสารดังน้ี 
1. แบบสรุปรายงานคาใชจายเงิน 
(แบบ วจ.2ด) 
2. หลักฐานคาใชจายท่ีไดดําเนินการ
ในงวดท่ี 3 
 

1 วัน 
 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองเอกสารสรุป
รายงานการใชจายเงินโครงการวิจยั 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

4.  - เจาหนาท่ีจัดทําเอกสารสรุป
คาใชจายงวดท่ี 3 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทสถานะ
โครงการลงในระบบ RISS  
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี สรปุ
รายงานการใชจายเงินโครงการวิจยั 
พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
1. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  
จํานวน 1 ชุด 
2. ขอเสนอโครงการวิจยั 
 (แบบว-1ด) จํานวน 1 ชุด 
3. แผนการใชจายเงินในการ
ดําเนินการวิจยั (แบบวจ.1ด)  
จํานวน 1 ชุด 
4. แผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) จํานวน 1 
ชุด 
5. แบบสรุปรายงานคาใชจายเงิน 
(แบบ วจ.2ด) 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 

   
 

  

 

เริ่มตน 

สรุปรายงานการใชจายเงิน
โครงการวิจัย 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

1 

ดําเนินการ 



 
 

กระบวนการสรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัยและปดโครงการ (ตอ) 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  

 

   

  6. แบบรายงานเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ 
7. ใบสรุปคาใชจายงวดท่ี 3/หลักฐาน
คาใชจายท่ีไดดาํเนินการในงวดท่ี 3 
8. เอกสารจากระบบ RISS 

  

4.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และมอบหมายผู
ท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสงอธิการบด ี
 
 

1 ช่ัวโมง คณบด ี

  
 
 

   

 

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  

- แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบวจ.1ด)  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  

 - แบบสรุปรายงานคาใชจายเงิน (แบบ วจ.2ด) 
- แบบรายงานเปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ (แบบOP1) 
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1 

เสนอคณบดี 

นําสงหนังสือ 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

คืนนักวิจัยแกไข 

การขอขยายเวลาโครงการวิจัย 

เม่ือนักวิจัยไดดําเนินการเบิกเงินงวดท่ี 2 และรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยไปแลว เม่ือใกลสิ้น

ปงบประมาณ (ประมาณชวงเดือนกรกฎาคม) เจาหนาท่ีงานวิจัยของหนวยงานจะแจงใหนักวิจัยดําเนินการ

เบิกจายงวดท่ี 3 แตหากนักวิจัยคาดวาโครงการวิจัยยังไมแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน นักวิจัยจะตอง

ดําเนินการขอขยายเวลาในการดําเนินการ โดยสามารถขอขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน และกระทําไดไม

เกิน 2 ครั้ง ซ่ึงท้ังโครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ก็ดําเนินการ

เหมือนกัน โดยมีข้ันตอนการขอขยายเวลาในการดําเนินการวิจัย ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

กระบวนการขอขยายเวลาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  

 
 

   

1.  - หนังสือนําสงถึงหัวหนาหนวยงาน
ช้ีแจงเหตุผลการขอขยายเวลา  
ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม – มีนาคม) พรอม
แนบเอกสารดังน้ี 
- แผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) ฉบับใหม 
ใหแกไขในขอ 7.1 ชวงระยะเวลา
แกไขใหเปนปจจุบัน และขอ 7.2 ชวง
เดือนแกไขใหเปนปจจุบันเปน 6 เดือน
ท่ี 3  

1 ช่ัวโมง นักวิจัย 

2.  
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการขยายเวลา  
- งานวิจัยกรอกสถานะของงาน
โครงการวิจัยแตละโครงการลงใน
ระบบ RISS 
 
 
 

30 นาที เจาหนาท่ีงานวิจัย
คณะ 

3.  - คณบดีพิจารณาอนุมตัิการขยายเวลา 
และมอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 
 

1 วัน คณบด ี

 
 
 

    

 

 

 

ตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

เริ่มตน 

ขออนุมัติขยายเวลา 

โครงการวิจัย 

เสนอคณบดี 

1 



 
 

 

กระบวนการขอขยายเวลาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 1 (ตอ) 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  

 
 

   

4.  เมื่อนักวิจัยดําเนินการขอขยายเวลา
ครบทุกโครงการแลว เจาหนาท่ี
งานวิจัยสรุปโครงการท่ีขอขยายเวลา
และสาํเนาเอกสารขอขยายเวลา 
จัดทําหนังสือนําสงแจงอธิการบด ี
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีงานวิจัย
คณะ 

5.  
 
 

คณบดีพิจารณาลงนามในหนังสือแจง
โครงการขอขยายเวลา 
 
 
 
 

1 วัน คณบด ี

   
 
 

  

 

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ
สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) 
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สําเนาเอกสาร 

นําสงหนังสือ 

1 

เสนอคณบดี 



 
 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

คืนนักวิจัยแกไข 

กระบวนการขอขยายเวลาโครงการวิจัย ครั้งท่ี 2 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
  

 
 

   

1.  - หนังสือนําสงถึงหัวหนาหนวยงาน
ช้ีแจงเหตุผลการขอขยายเวลา ครัง้ท่ี 
2 (เมษายน – กันยายน) พรอมแนบ
เอกสารดังน้ี 
- แบบรายงานความกาวหนา
ประกอบการขอขยายเวลาครั้งท่ี 2 
- แผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด) ฉบับใหม 
ใหแกไขในขอ 7.1 ชวงระยะเวลา
แกไขใหเปนปจจุบัน และขอ 7.2 ชวง
เดือนแกไขใหเปนปจจุบันเปน เพ่ิม
รายละเอียด  
6 เดือนท่ี 4 

1 ช่ัวโมง นักวิจัย 

2.  
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการขยายเวลา  
- งานวิจัยกรอกสถานะของงาน
โครงการวิจัยแตละโครงการลงใน
ระบบ RISS 
 

30 นาที เจาหนาท่ีงานวิจัย
คณะ 

3.  - คณบดีพิจารณาอนุมตัิการขยายเวลา 
และมอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
 
 

1 วัน คณบด ี

4.  เมื่อนักวิจัยดําเนินการขอขยายเวลา
ครบทุกโครงการแลว เจาหนาท่ี
งานวิจัยสรุปโครงการท่ีขอขยายเวลา
และรวบรวมเอกสาร จดัทําหนังสอื
นําสงแจงอธิการบด ี
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีงานวิจัย
คณะ 

5.  คณบดีพิจารณาลงนามในหนังสือแจง
โครงการขอขยายเวลา 
 
 
 
 

1 วัน คณบด ี

  
 

 
 
 

  

เริ่มตน 

ขออนุมัติขยายเวลา 

โครงการวิจัย 

ตรวจสอบ 
ความถกูตอง 

เสนอคณบดี 

สําเนาเอกสาร 

เสนอคณบดี 

นําสงหนังสือ 



 
 

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ
สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
- แบบรายงานความกาวหนาประกอบการขยายเวลาครั้งท่ี 2  
- แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.3ด)  
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การขออนุมัติเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ 

 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ อาจเกิดจากผูรับผิดชอบโครงการวิจัยตามท่ีไดรับ

อนุมัติใหดําเนินการนั้น ลาออกจาราชการ ยายท่ีปฏิบัติงาน เดินทางไปราชการเปนระยะเวลานานหรือเหตุผล

ดานภาระงานท่ีตองรับผิดชอบมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน ผูท่ีจะรับผิดชอบ

โครงการตอควรเปนผูท่ีรวมรับผิดชอบโครงการหรือรูรายละเอียดแผนการดําเนินโครงการนั้นตั้งแตตน 

กระบวนการเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/ 

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

   

1.  - หัวหนาโครงการจดัทําหนังสือช้ีแจง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบโครงการ พรอมแนบ
เอกสารดังน้ี 
1. ขอเสนอโครงการวิจยั (ว-1ด) 
ฉบับเกา 
2. ขอเสนอโครงการวิจยั (ว-1ด) 
ฉบับใหม 

1 วัน นักวิจัย 

2.  
 

 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี
มหาวิทยาลยัโดยผานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณา
ขอเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการ 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีงานวิจัย
คณะ 

3.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสง
อธิการบด ี

1 ช่ัวโมง คณบด ี

4.  - จัดสงเอกสารทางไปรษณียไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- เมื่ออธิการบดีอนุมัติ และสงขอมูล
คืนกลับมายังคณะฯ  
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทขอมูลใน
ระบบ RISS 
- นักวิจัยดําเนินการตามระเบียบวา
ดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ. 2552 และระเบียบวาดวย
การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจยั 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2559 

3 วัน - เจาหนาท่ี
งานวิจัย คณะ 
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- นักวิจัย 

 

เริ่มตน 

การดําเนินการ 

1 การดําเนินการ 

เสนอคณบดี 

นําสงเอกสาร 



 
 

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 - ขอเสนอโครงการวิจัย (แบบว-1ด)  
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การขออนุญาตยุบเลิกโครงการวิจัย 

 การดําเนินการท่ีจะกลาวตอไปนี้ใชสําหรับงานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ     

เงินรายได แตสําหรับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกใหใชระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑของ

แหลงทุนนั้น และนักวิจัยจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

 หากเกิดกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีตองขอยุบเลิกโครงการ หรือกรณีท่ีแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยใด ไมมี

ความกาวหนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถเสนอใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานพิจารณายุบ

เลิกโครงการวิจัย ใหรายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันท่ีหยุดดําเนินการและสรุปยอดเงินท่ีรับจากหนวย

เบิกจาย และจํานวนเงินท่ีจายไปแลวท้ังสิ้น พรอมแจงเหตุผล ปญหา อุปสรรคท่ีไมอาจดําเนินการโครงการ

ตอไปได ใหหัวหนาหนวยงานทราบภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีหยุดดําเนินการ และใหหัวหนาหนวยงานเสนอ

อธิการบดีพิจารณาและสงหลักฐานการจายเงินในสวนท่ีไดรับและจายไปแลวพรอมเงินสวนท่ีเหลือจาย (ถามี) 

ใหแกหนวยเบิกจาย ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

กระบวนการขอยุบเลิกโครงการวิจัย 

ท่ี 
ผังกระบวนการ/

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

   

1.  - หัวหนาโครงการจดัทําหนังสือ
ช้ีแจงเหตุผลในการขอยุบเลิก
โครงการ 
 
 

30 นาที นักวิจัย 

2.  
 

 

- ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสาร 
- จัดทําบันทึกเสนออธิการบดี
มหาวิทยาลยัโดยผานผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาขอยุบเลิกโครงการ 

30 นาที เจาหนาท่ีงานวิจัยคณะ 

3.  - คณบดีพิจารณาหนังสือ และ
มอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
พรอมลงนามในเอกสารนําสง
อธิการบด ี

1 ช่ัวโมง คณบด ี

  - จัดสงเอกสารทางไปรษณียไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- เมื่ออธิการบดีอนุมัติ และสง
ขอมูลคืนกลับมายังคณะฯ  
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทขอมูล
ในระบบ RISS 

3 วัน - เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- นักวิจัย 
 

เริ่มตน 

การดําเนินการ 

1 การดําเนินการ 

เสนอคณบดี 

นําสงเอกสาร 



 
 

 

ภาคผนวก  

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
2552 
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชจายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
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กระบวนการรายงานผลผลิต 

                        

ท่ี 
ผังกระบวนการ/

กระบวนการ 
รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

  

 

   

1.  
 
 
 
 
 

จัดทําหนังสือขอสงรายงานผลผลติ
เมื่อมีการเผยแพรผลงานวิจัย 
พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
1. แบบนําสงผลผลติ (แบบOP3) 
2. หลักฐานการเผยแพร
ผลงานวิจัย 
 

45 นาที 

 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกตองรายงาน
ผลผลติ 
- เจาหนาท่ีงานวิจัยอัพเดทสถานะ
โครงการลงในระบบ RISS  
- จัดทําบันทึกเสนอสถาบันวิจยั
และพัฒนา (สวพ.)  พรอมแนบ
เอกสารดังน้ี 
1. แบบนําสงผลผลติ (แบบOP3) 
2. หลักฐานการเผยแพร
ผลงานวิจัย 
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
จํานวน 2 เลม พรอมไฟลขอมลู 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

3.  คณบดีพิจารณาหนังสือ และลง
นามในหนังสือนําสงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 

1 วัน คณบด ี

4.  จัดสงเอกสารทางไปรษณยีไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 เจาหนาท่ีงานวิจัย 
คณะ 

 

 

เริ่มตน 

รายงานผลผลิต 

ตรวจสอบ 
ความถกตอง 

สิ้นสุด 

เสนอคณบดี 



 
 

ภาคผนวก 

ระเบียบ/ประกาศ 

 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับ
สมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
- แบบนําสงผลผลิต (แบบ OP3) 
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