มทร. ตะวันออก

สถาบันวิจยั และพัฒนา
(สวพ.)

วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัดที่สำคัญ :
ขอบเขตงำน :
คำจำกัดควำม :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเปลีย่ นหัวหน้าโครงการวิจยั /ผูร้ ่วมวิจัย
/สัดส่วนงานวิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-04

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

1.1 เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
1.2 เพื่อชี้แจงบุคลากรให้เตรียมเอกสารการปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
ให้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 80 ของผูไ้ ด้รับสนับสนุนทุนดาเนินงานได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ตั้งแต่การปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย /ผู้ร่วมวิจัย
สัดส่วนงานวิจัย ได้รับสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยทุนของแหล่งทุนภายนอก/ภายใน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัย หมายถึง การเขียนแผนงานวิจัยหรือแนวทางการดาเนินการวิจัยก่อนที่การดาเนินงานวิจัยจริง การ
กาหนดโครงร่างของงานวิจัยที่นักวิจัยจะดาเนินการ ภาพรวมของงานวิจัย
งบประมำณภำยนอก หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ทั้งในและต่างประเทศจากบุคคล คณะบุคคล องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน ทั้งนี้รวมถึงทุนส่วนตัว
เงินสนับสนุนทุนวิจัยงบประมำณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณแต่ละโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปและใบจัดสรรเงินประจางวดของสานักงบประมาณ รับการสนับสนุนทุน
จากแหล่งทุน
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงินรำยได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะดาเนินการวิจัย
สัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย หมายถึง สัญญาทุนที่จัดทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก กับนักวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนทุน และสัญญาทุนที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจัดทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับแหล่งทุน
ผู้ให้ทุน หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กรณีงบประมาณภายใน) และบุคคล คณะบุคคล
องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน (กรณีงบประมาณภายนอก)
ผู้รับทุน หมายถึง นักวิจัยผู้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
กองคลัง หมายถึง กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงินรำยได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะดาเนินการวิจัย
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงิน ภายนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้
นักวิจัยเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่คิดไตร่ตรองและดาเนินการค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบซึ่งเป็นที่
ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
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
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หมายถึง ผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ที่มี บทบาทและความรับผิดชอบสาคัญในการคิดริเริ่ม ออกแบบและ
วางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลการวิจัย รวมทั้งการบริหาร
โครงการวิจัยให้ สัมฤทธิ์ผลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ผู้ร่วมวิจัย หมายถึง ผู้เข้าร่วมวิจัย และเพื่อพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานทั้งทางวิชาการและจริยธรรม ตามสัดส่วนของการ
ดาเนินงานวิจัย
สัดส่วนของกำรดำเนินงำนวิจัย หมายถึง บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัยแบ่งออกเป็นร้อยละ

มทร. ตะวันออก

สถาบันวิจยั และพัฒนา
(สวพ.)

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เอกสำรอ้ำงอิง :
แบบฟอร์มที่ใช้ :

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเปลีย่ นหัวหน้าโครงการวิจยั /ผูร้ ่วมวิจัย
/สัดส่วนงานวิจัย

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-04

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

อธิกำรบดี : อนุมัติขั้นการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
ผู้บริหำรระดับคณะและสถำบัน : ให้ความเห็นชอบพิจารณาการปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย /ผู้ร่วม
วิจัย สัดส่วนงานวิจัย
นักวิจัย : จัดทาเอกสารการปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน : เจ้าหน้าที่สวพ. เจ้าหน้าที่คณะ จัดทารวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : รวบรวมโครงการวิจัยระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ ส่ง สวพ.
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทุน : จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอพิจารณา และติดตามการดาเนินงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยฯ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงการคลัง
3. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความเอกสารขออนุมัติ การปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย /ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน
งานวิจัย (โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของนักวิจัย)
2. บันทึกข้อความเอกสารขออนุมัติ การปฏิบัติงานการดาเนินงานเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย /ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน
งานวิจัย
3. สาเนาข้อโครงการวิจัยฉบับเดิม
4. เอกสารข้อโครงการวิจัยฉบับใหม่
5. เอกสารขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1 ป จานวน 1 ชุด (ลงนามจริง)
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนทีจ่ ัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
บันทึกข้อความขออนุมัติ
การปฏิบัติงานการ
ดาเนินงานเปลี่ยน
หัวหน้าโครงการวิจยั /ผู้
ร่วมวิจยั สัดส่วน
ส าเนาข้ อ โครงการวิ จั ย
ฉบับเดิม/
เอกสารข้อโครงการวิจั ย
ฉบับใหม่

นักวิจยั

สถาบันวิจยั และพัฒนา

อย่างน้อย 5 ปี

เรียงตามวันที่

นักวิจยั /เจ้าหน้าที่ สวพ.

นักวิจยั /สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

อย่างน้อย 5 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย
-นักวิจัย

-งานสาร
บรรณ วิทยา
เขตต้นสังกัด
นักวิจัย
-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย

นักวิจัยส่งเอกสารขอเปลีย่ นหัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจยั สัดส่วน
งานวิจัยผ่านยังคณะต้นสังกัด

ไม่ถูกต้อง

คณบดี พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว ตรวจสอบถูกต้อง
ทาบันทึกทึกข้อความแจ้ง
สวพ. ผ่านวิทยาเขต
ถูกต้อง

3

-งานสาร
บรรณ วิทยา
เขตต้นสังกัด
นักวิจัย
-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย

วิทยาเขต/คณะ รวบรวมเอกสารส่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.)

1

- นักวิจัยมีความ 1 วัน
ประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลงานวิจัย
นักวิจัยส่งเอกสาร
ขอเปลี่ยนหัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้
ร่วมวิจัย สัดส่วน
งานวิจัยผ่านยัง
คณะต้นสังกัด

- บันทึกข้อความขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจยั /ผู้
ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
- เอกสารขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1 ป จานวน 1 ชุด
(ลงนามจริง)
(ข้อเสนอโครงการวิจยั เก่า 1 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยใหม่ที่มีการเปลีย่ นแปลง 1 ชุด)
พร้อมซีดไี ฟล์ที่ปรับแก้แล้ว

งานงานสาร
1 วัน
บรรณ สวพ. รับ
เอกสารส่งให้
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละ
แหล่างทุน
-งบเงินรายได้
-งบประมาณแผน
ดิน
-งบประมาณเงิน
ภายนอก

- บันทึกข้อความขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจยั /ผู้
ร่วมวิจัย สัดส่วนงานวิจัย
- เอกสารขอเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วม
วิจัย สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1 ป จานวน 1 ชุด
(ลงนามจริง)
(ข้อเสนอโครงการวิจยั เก่า 1 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยใหม่ที่มีการเปลีย่ นแปลง 1 ชุด)
พร้อมซีดไี ฟล์ที่ปรับแก้แล้ว

งานสารบรรณ
1 วัน
สวพ. รับเอกสาร
ส่งให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละ
แหล่างทุน
-งบเงินรายได้
-งบประมาณแผน
ดิน-งบประมาณ
เงินภายนอก

- บันทึกข้อความ - เอกสารขอเปลีย่ นหัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจยั สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1
ป จานวน 1 ชุด (ลงนามจริง) (ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเก่า 1 ชุด ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 1 ชุด) พร้อมซีดีไฟล์ที่ปรับแก้
แล้ว
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บันทึกข้อความ - เอกสารขอเปลีย่ นหัวหน้า
โครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจยั สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1
ป จานวน 1 ชุด (ลงนามจริง)
(ข้อเสนอโครงการวิจยั เก่า 1 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยใหม่ที่มีการเปลีย่ นแปลง 1 ชุด)
พร้อมซีดไี ฟล์ที่ปรับแก้แล้ว
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- บันทึกข้อความเสนออธิการพิจารณาอนุมตั ิ
- เอกสาร สวพ.1 ป

-งานสารบรรณ
สานักงาน
อธิการบดี ส่ง
เอกสารคืนสวพ.

- เอกสาร สวพ.1 ป
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สานักงานอธิการบดี รวบรวม
เองสารส่งคืน สวพ.

สวพ. ส่งรวบรวมเอกสารคืนนักวิจยั
จัดเก็บข้อมูลในระบบ DRMS และ
ในระบบ NRIIS
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งานงานสาร
1 วัน
บรรณ สวพ. ส่ง
เอกสารคืนนักวิจยั
ผ่านต้นสังกัด
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โครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจยั สัดส่วนงานวิจัย สวพ. 1
ป จานวน 1 ชุด (ลงนามจริง)
(ข้อเสนอโครงการวิจยั เก่า 1 ชุด ข้อเสนอ
โครงการวิจัยใหม่ที่มีการเปลีย่ นแปลง 1 ชุด)
พร้อมซีดไี ฟล์ที่ปรับแก้แล้ว

