ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย /การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

1

วันศุกร์ที่ 19 เม.ย.56

ประกาศฯ ทุน สนับสนุนการวิจัยจากเงิน งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2558

RDO

2

วันพุธที่ 22 พค.56

จัดอบรมการใช้งานระบบ PRPM ให้นักวิจัย

RDO

3

วันศุกร์ที่ 7 มิย.56

โครงการใหม่
- วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรับ เอกสารข้อเสนอโครงการจากคณะและหน่วยงาน

4

วันพุธที่ 9 มิย.56

5

วันศุกร์ที่ 14 มิย.56

6

วันศุกร์ที่ 28 มิย.56

7
8
9

12
13

วันพุธที่ 3 กค.56
วันพุธที่ 31 กค.56
วันพฤหัส บดีที่ 1 สค.วันศุกร์ที่ 14 สค.56
วันศุกร์ที่ 16 สค.56
วัน พุธ ที่ 21-วัน ศุก ร์ที่
23 สค. 56
วันจันทร์ที่ 26 สค.56
วันจันทร์ที่ 16 กย.56

14

วันพุธที่ 18 กย.56

15
16

วันศุกร์ที่ 20 กย.56
วัน พุธ ที่ 25-วัน ศุก ร์ที่
27 กย.56

17

วัน จัน ทร์ที ่ 23 กย.
56

18

วัน พุธ ที่ 25-วัน ศุก ร์ที่
27 กย.56
วันอังคารที่ 1 ตค .56

10
11

19
20
21
22
23

วัน พุธ ที ่ 2 ตค.- วัน
ศุกร์ที่ 4 ตค. 56
วัน จัน ทร์ที่ 7-วัน พุธ ที่
9 ตค.56
วันศุกร์ที่ 11 ตค.56
วันพุธที่ 30 เมย.57

กิจกรรม

- วันสุดท้ายที่นักวิจัยกรอกข้อมูลเสนอโครงการวิจัยในระบบ PRPM
- วันสุดท้ายที่คณะและหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ PRPM
เชิญประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุม คณะทางานทุน วิจัยจากเงิน งบประมาณแผ่น ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2557-2558 ครั้งที่ 1/2556
- ประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2556
- ประชุมคณะทางานฯ 4 สาขา เพื่อกาหนดผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการวิจัย
จัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาคุณภาพ
วันสุดท้ายที่รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เกี่ยวข้อง

นัก วิจ ัย , คณะและ
หน่วยงาน
น ัก ว ิจ ัย , ค ณ ะ แ ล ะ
หน่วยงาน
RDO
คณะทางานฯ
RDO
RDO / ผู้ทรงคุณวุฒิ
RDO

ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะทางานฯ
ประชุม คณะท างานฯ แต่ล ะสาขา (4 สาขา) เพื ่อ พิจ ารณาข้ อ คิด เห็น /ข้อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนแจ้งให้ผู้ขอทุนปรับปรุง /ชี้แจง
ส่งผลการพิจารณาโครงการให้ผู้ขอรับทุนปรับปรุง /ชี้แจง
วัน สุด ท้า ยที่คณะและหน่ว ยงานส่ง เอกสารข้อ เสนอโครงการฉบับปรับปรุง (โครงการใหม่ ) ถึง
สานักวิจัยฯ
- วัน สุด ท้า ยที่ น ัก วิจัย กรอกข้อ มูล ในระบบ PRPM (เป็น ข้อ มูล โครงการที่ไ ด้ป รับ ปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว )
- ส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้คณะทางานฯ
ประชุมคณะทางานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง , แบ่งกลุ่มคุณ ภาพโครงการ
(เฉพาะโครงการใหม่ )
โครงการต่อเนื่อง
- วัน สุด ท้า ยที่คณะ/หน่ว ยงานส่ง เอกสารข้อ เสนอโครงการต่อ เนื่อ ง+รายงานความก้า วหน้า ถึง
สานักวิจัยฯ
- วันสุดท้ายที่ นักวิจัยแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย (ถ้ามี)+รายงานความก้าวหน้าในระบบ PRPM
เจ้าหน้าที่ (คณะ) ตรวจสอบการลงข้อมูลโครงการวิจัย +แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูล ในระบบ PRPM
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามโครงการวิจัย
ประชุมประธานคณะทางานฯ สาขา เพื่อ พิจ ารณาแบ่ง กลุ่ม คุณ ภาพโครงการวิจัยในภาพรวม –
จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ตรวจสอบจ านวนโครงการวิจ ัย ในระบบ PRPM และเพิ ่ม เติม ข้อ มูล ผลการพิจ ารณาของ
มหาวิทยาลัย (เกรด+ลาดับความสาคัญ ) และตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อน Convert ข้อมูล
Convert ข้อมูลเพื่อเข้าระบบ NRPM ของ วช.เสร็จสิ้น

RDO
คณะทางานฯ

จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยไปยัง วช.
โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ส่งรายงานความก้า วหน้า 6 เดือ น ของ
การดาเนินการปี 57 ถึงสานักวิจัยและพัฒนา

RDO
นักวิจัย

RDO
นักวิจัย
นักวิจัย
RDO
คณะทางานฯ

น ัก ว ิจ ัย ค ณ ะ แ ล ะ
หน่วยงาน
เ จ ้า ห น ้า ที ่ค ณ ะ แ ล ะ
หน่วยงาน/นักวิจัย
คณะทางานฯ
RDO+ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ +RDO

