มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทาสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-02

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ :1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในเสนอจัดทาสัญญาทุน

ตัวชี้วัดที่สำคัญ :

ร้อยละ 80 ของผูไ้ ด้รับสนับสนุนทุนวิจัยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

ขอบเขตงำน :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ตั้งแต่การแจ้งประชาสัมพันธ์การให้จัดทาสัญญาทุนวิจัยทุนของแหล่งทุน
ภายนอกหรือภายในไปยังคณะและหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดทาสัญญารับทุน
และออกเลขสัญญารับทุนระหว่างนักวิจัยจัดทาสัญญาทุนกับมหาวิทยาลัยฯ
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย หมายถึง สัญญาทุนที่จัดทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับนักวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนทุน
ผู้ให้ทุน หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กรณีงบประมาณภายใน) และบุคคล คณะบุคคล
องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน (กรณีงบประมาณภายนอก)
ผู้รับทุน หมายถึง นักวิจัยผู้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
อธิกำรบดี : ลงนามสัญญาทุนกับแหล่งทุนภายนอกและภายใน
ผู้บริหำรระดับคณะและสถำบัน : ให้ความเห็นชอบพิจารณาสัญญาทุนวิจัยและเอกสารแนบ เพื่อขออนุมัติอธิการบดีลงนาม
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ : ลงนามบันทึกข้อความขออนุมัติลงนาม
นักวิจัย : จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยและดาเนินการวิจัย กรอกข้อมูลการวิจัยลงในสัญญา จัดหาพยานที่ลงนามในสัญญา
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ
เจ้ ำหน้ำ ที่บ ริห ำรทุน วิจั ย : เจ้ าหน้า ที่บ ริห ารทุน สวพ. รวบรวมข้อ เสนอโครงการวิ จัย เสนอพิจ ารณา และติด ตามการ
ดาเนินงานวิจัย ควบคุมและติดตามการดาเนินงานเดี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
2. คารับรองหรือบันทึกข้อตกลงจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจยั
3. กฎหมายหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คู่มือนักวิจยั ตามแหล่งทุน
1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยตัวโครงการ (ว-1ด)
2. แบบฟอร์มใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
3. แบบฟอร์มแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)
5. แบบฟอร์มสัญญารับทุนร่วมกับแหล่งทุนภายนอกพร้อมข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบตามแหล่งทุนกาหนด
6. แบบฟอร์มสัญญารับทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยแบบฟอร์มหนังสือ
มอบอานาจการดาเนินงานโครงการวิจัย
7. แผนการใช้จ่ายเงิน ในการดาเนินการวิจัย แบบ วจ. 1

คำจำกัดควำม :

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เอกสำรอ้ำงอิง :

แบบฟอร์มที่ใช้ :

มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การจัดทาสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-02

วันที่บังคับใช้ เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
16 ก.ค. 64 ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
แก้ไขครั้งที่ :1 อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
(ถ้ามี)

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนทีจ่ ัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

สัญญารับทุนร่วมกับ
แหล่งทุนภายนอก
สัญญารับทุนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
ข้อเสนอโครงการวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

นักวิจยั และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ห้องสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
นักวิจยั และห้อง
สถาบันวิจยั และพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

นักวิจยั และสถาบันวิจัย
และพัฒนา
นักวิจยั และสถาบันวิจัย
และพัฒนา
นักวิจยั และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

นักวิจยั และห้อง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
นักวิจยั และห้อง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
นักวิจยั และห้อง
สถาบันวิจยั และพัฒนา

5 ปี

เรียงตามวันที่

5 ปี

เรียงตามวันที่

5 ปี

เรียงตามวันที่

แบบแผนการใช้จ่ายเงิน
(แบบ วจ. 1)
บันทึกข้อความการจัดทา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

1

เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

2

นักวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทาหนังสือแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัย

นักวิจัยส่งเอกสารสัญญาทุน
ผ่านยังคณะต้นสังกัด

3

-ผู้บริหาร
ระดับคณะ
และสถาบัน
-งานสาร
บรรณ คณะ
ต้นสังกัด
นักวิจัย

ไม่ถูกต้อง

ผู้บริหารระดับคณะและ
สถาบัน พิจารณา
ถูกต้อง
ถูกต้อง

1

-เจ้าหน้าที่บริหารทุน
แจ้งเวียนประกาศผ่าน
ระบบ e manage และ
ช่องทางประชาสัมพันธ์
อื่น ๆ เช่น website,
Facebook, line เป็น
ต้น

10 นาที

- นักวิจัยจัดทาเอกสาร
-นักวิจัยส่งบันทึก
ข้อความผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัดของนักวิจัย

1 วัน

-ผู้บริหารระดับคณะ
และสถาบันพิจารณา
ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของสัญญาทุนวิจัย
ภายใน
1 สัปดาห์

20 นาที

- บันทึกข้อความแจ้งให้นักวิจัย
จัดทาสัญญาทุน

1.บันทึกข้อความการจัดทาสัญญา
รับทุนอุดหนุนวิจัย
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั
จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด พร้อม
พยานลงนามจริง 2 ท่าน)
3.ตัวโครงการ (ว-1ด) จานวน 2
ชุด (ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด) พร้อม
ซีดีไฟล์ที่ปรับแก้แล้ว จานวน 1
แผ่น
4. แบบ วจ. 1 จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด)
5. ใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
ลงนามจริง (กรณีใช้สัตว์ทดลอง)
6. แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (กรณีการศึกษา
เกี่ยวข้องกับมนุษย์)
- หนังสือนาส่งสัญญาทุนวิจัยและ
เอกสารที่เกีย่ วข้องผ่านต้นสังกัด
ตามกระบวนการสารบรรณ

1
4

5

-งานสาร
บรรณ วิทยา
เขตต้นสังกัด
นักวิจัย
-งานสาร
บรรณ สวพ.
-งานบริหาร
ทุนวิจัย

-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย
-ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัย
แลละพัฒนา

วิทยาเขตรวบรวมสัญญาทุน
และโครงการวิจัย ส่งสวพ.

ลาดับที่ 2

ตรวจสอบ
สัญญาถูกต้อง

20 นาที

1.บันทึกข้อความการจัดทาสัญญา
รับทุนอุดหนุนวิจัย
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั
จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด พร้อม
พยานลงนามจริง 2 ท่าน)
3.ตัวโครงการ (ว-1ด) จานวน 2
ชุด (ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด) พร้อม
ซีดีไฟล์ที่ปรับแก้แล้ว จานวน 1
แผ่น
4. แบบ วจ. 1 จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด)
5. ใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
ลงนามจริง (กรณีใช้สัตว์ทดลอง)
6. แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (กรณีที่งานวิจัย
เกี่ยวข้องกับมนุษย์)

- ตรวจสอบความถูก
ต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
- ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงนามบันทึกข้อความ
ขออนุมัติลงนาม

20 นาที

1.บันทึกข้อความการจัดทาสัญญา
รับทุนอุดหนุนวิจัย
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั
จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด พร้อม
พยานลงนามจริง 2 ท่าน)
3.ตัวโครงการ (ว-1ด) จานวน 2
ชุด (ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด) พร้อม
ซีดีไฟล์ที่ปรับแก้แล้ว จานวน 1
แผ่น
4. แบบ วจ. 1 จานวน 2 ชุด
(ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด)
5. ใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
ลงนามจริง (กรณีใช้สัตว์ทดลอง)
6. แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (กรณีที่งานวิจัย
เกี่ยวข้องกับมนุษย์)

สารบรรณ เสนอ
อธิการบดีพิจารณาลง
นามภายใน
1 สัปดาห์

5 นาที

เอกสารเหมือนลาดับที่ 5

-วิทยาเขตรวบรวม
ข้อเสนอโครงการและทา
บันทึกข้อความถึงสวพ.
-งานสารบรรณ สวพ.
รับเอกสารสัญญาทุน ส่ง
ให้เจ้าหน้าที่บริหารทุน
ดาเนินการ

ทาบันทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์
อธิการลงนาม
ถูกต้อง

6

- งานสาร
บรรณ
สานักงาน
อธิการบดี
-อธิการบดี

อธิการบดีลงนามสัญญาทุน

2

2

7

8

- งานสาร
บรรณ
สานักงาน
อธิการบดี
-งานสาร
บรรณ สวพ.
-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

สานักงานอธิการบดี รวบรวม
เอกสารสัญญาทุนทีล่ งนามแล้ว
ส่งคืน สวพ.

สวพ. รวบรวมสัญญาทุนและ
ส่งคืนนักวิจัยและจัดเก็บข้อมูล
ในระบบ DRMS และ ในระบบ
NRIIS ผ่านต้นสังกัด

สิ้นสุด
00yf

-งานสารบรรณ
สานักงานอธิการบดี ส่ง
เอกสารคืน สวพ.

10 นาที

เจ้าหน้าที่บริหารทุนวิจัย 10 นาที
ส่งเอกสารคืนนักวิจัย
ผ่านต้นสังกัด โดย
ดาเนินการภายใน
2 วัน หลังจากได้รับ
เอกสารจากสานักงาน
อธิการบดี

เอกสารเหมือนลาดับที่ 5

1.บันทึกข้อความขอส่งสัญญาทุน
วิจัยคืนนักวิจัยผ่านต้นสังกัด
2.สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั
จานวน 1 ชุด
3.ตัวโครงการ (ว-1ด) จานวน 2
ชุด (ลงนามจริงทั้ง 2 ชุด) พร้อม
ซีดีไฟล์ที่ปรับแก้แล้ว จานวน 1
แผ่น
4. แบบ วจ. 1 จานวน 1
5. ใบรับรองการใช้สัตว์ทดลอง
ลงนามจริง (กรณีใช้สัตว์ทดลอง)
6. แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์

