
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป 2555 
ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

1 วันจันทรที่ 3 พค.53 ประกาศฯ ทุนรบัขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป 2555 RDO 
  โครงการใหม  
2 วันจันทรที่ 14 มิย.53 วันสุดทายที่มหาวิทยาลัยรับขอเสนอโครงการวิจัยใหมจากคณะ/หนวยงาน นักวิจัย, คณะ/หนวยงาน 
3 วันอังคารที่ 15 มิย .

53 
ประชุมปฏิบัติการกรอกขอมูลโครงการวิจัยจริงในระบบ PRPM สําหรับ
นักวิจัยที่ย่ืนเสนอขอทุนโครงการใหมประจําป 2555  

ศูนยคอมพิวเตอร 

4 วันพุธที่ 16 มิย.53 วันสุดทายที่นักวิจัยกรอกขอมูลเสนอโครงการวิจัยใหมในระบบ PRPM 
(เปดระบบรอบแรก ตั้งแตวันอังคารที่ 1 มิย.-วันพฤหัสบดีที่ 17 มิย.53) 

นักวิจัย 

5 วั นพฤหั สบดี ที่  1 7 
มิย.53 

วันสุดทายที่คณะ/หนวยงานสงตอขอมูลโครงการวิจัยใหมในระบบ PRPM คณะ/หนวยงาน 

6 วันศุกรที่ 18 มิย.53 เชิญประชุม/สงเอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานทุนวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2555-2556 ครั้งที่ 1/2553 

RDO 

7 วันพุธที่ 23 มิย.53 - ประชุมคณะทํางานทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2555-2556 ครั้งที่ 1/2553 
- ประชุมคณะทํางานฯ 4 สาขา เพื่อกําหนดผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ
โครงการวิจัย 

คณะทํางานฯ 

8 วันพฤหัสบดีที่ 24-วัน
ศุกรที่ 25 มิย. 53 

จัดสงโครงการวิจัยไปยังผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพ RDO 

9 วันศุกรที่ 23 กค.53 วันสุดทายที่รับผลการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ RDO / ผูทรงคุณวุฒิ 
10 วันจันทรที่ 26 กค.-

วันศุกรที่ 6 สค.53 
จัดพิมพผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ RDO 

11 วันพุธที่ 9 สค.53 สงผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิใหคณะทํางานฯ RDO 
12 วันจันทรที่ 16-วันพุธ

ที่ 18 สค.53 
ประชุมคณะทํางานฯ แตละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ กอนแจงใหผูขอทุนปรับปรุง/ช้ีแจง 

คณะทํางานฯ 

13 วันศุกรที่ 20 สค.53 สงผลการพิจารณาโครงการใหผูขอรับทุนปรับปรุง/ชี้แจง RDO 
14 วันพฤหัสบดีที่ 30 กย. 

53    
วันสุดทายที่คณะ/หนวยงานสงเอกสารขอเสนอโครงการฉบับปรับปรุง 
(โครงการใหม) ถึงสํานักวิจัยฯ 

นักวิจัย  
 

15 วันพุธที่ 1 กย. –  
วันอังคารที่ 14 ตค .
53 

นักวิจัยกรอกขอมูลในระบบ PRPM  (เปนขอมูลโครงการที่ไดปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว)  

นักวิจัย 

16 วันพุธที่ 15 ตค.53 -วันสุดทายที่เจาหนาที่คณะสงตอขอมูลทั้งโครงการใหม และโครงการ
ตอเนื่อง ที่ผานความเห็นชอบจากคณะแลวไปยังมหาวิทยาลัย ในระบบ 
PRPM 

เจาหนาที่คณะ/หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 



 
ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

  โครงการตอเนื่อง  
17 วันพฤหัสบดีที่ 30 กย. 

53    
วันสุดทายที่คณะ/หนวยงานสงเอกสารขอเสนอโครงการตอเนื่อง+รายงาน
ความกาวหนาถึงสํานักวิจัยฯ  

 
นักวิจัย  

18 วันพุธที่ 1 กย. –  
วันพฤหัสบดีที่ 30 กย.
53 

นักวิจัยกรอกขอมูลโครงการวิจัย+รายงานความกาวหนาในระบบ  PRPM  นักวิจัย 
 

19 วันศุกรที่ 1 ตค.53-
วันศุกรที่ 8 ตค.53 

เจาหนาที่ (คณะ) ตรวจสอบการลงขอมูลโครงการวิจัย+แจงนักวิจัย แก ไ ข
ขอมูลในระบบ PRPM ใหถูกตองครบถวนตามโครงการวิจัย 

เ จ า ห น า ที่ ค ณ ะ /
หนวยงาน/นักวิจัย 

20 วันจันทรที่ 11 ตค.-
วั นพฤหั สบดี ที่  1 4 
ตค.53 

เจาหนาที่ (คณะ) ตรวจสอบการลงขอมูลที่แกไขในโครงการวิจัย+แจง
นักวิจัยแกไขขอมูลในระบบ PRPM ใหถูกตองครบถวนตามโครงการวิจัย 

เ จ า ห น า ที่ ค ณ ะ /
หนวยงาน/นักวิจัย 

21 วันศุกรที่ 15 ตค.53 วันสุดทายที่เจาหนาที่คณะสงตอขอมูลทั้งโครงการใหม และโครงการ
ตอเนื่อง ที่ผานความเห็นชอบจากคณะแลวไปยังมหาวิทยาลัย ในระบบ 
PRPM 

เจาหนาที่คณะ/หนวยงาน 

22 วันจันทรที่ 4 ตค.53 สงโครงการวิจัย (ใหม) ฉบับปรับปรุงใหคณะทํางานฯ RDO 
23 วันพุธที่ 13 ตค.53 ประชุมคณะทํางานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง, 

แบงกลุมคุณภาพโครงการ (เฉพาะโครงการใหม) 
คณะทํางานฯ 

24 วันศุกรที่ 15 ตค.53 ประชุมประธานคณะทํางานฯ สาขา เพื่อพิจารณาแบงกลุมคุณภาพ
โครงการวิจัยในภาพรวม – จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

คณะทํางานฯ 

25 วันจัน ทรที่ 18 ตค.- 
วันพุธที่ 20 ตค. 53 

ตรวจสอบจํานวนโครงการวิจัยในระบบ PRPM และเพิ่มเติมขอมูลผลการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย (เกรด+ลําดับความสําคัญ) พรอมทั้งตรวจสอบ
ขอมูลครั้งสุดทายกอน Convert ขอมูล 

RDO+ศูนยคอมพิวเตอร 

26 วันอังคารที่ 19 - วัน
ศุกรที่ 22 ตค.53 

Convert ขอมูลเพื่อเขาระบบ NRPM ของ วช. ศูนยคอมพิวเตอร+RDO 

27 วันพุธที่ 27 ตค.53 จัดสงเอกสารโครงการวิจัยไปยัง วช.  RDO 
28 วันศุกรที่ 8 เมย.54 โครงการวิจัยที่ เสนอขอทุนเปนโครงการตอเนื่องปที่ 2 สงรายงาน

ความกาวหนา  6  เดือน ของการดําเนินการป 54   ถึงสํานักวิจัยและพัฒนา 
นักวิจัย 

 


