
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561  

ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

1 วันอังคารที่ 10 พ.ค.59 ประกาศฯ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2561 

RDO 

  โครงการใหม่  
2 วันจันทร์ท่ี 20 มิ.ย.59 - วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรับเอกสารข้อเสนอโครงการใหม่จากคณะและ

หน่วยงาน (รูปแบบข้อเสนอโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)  
- วันสุดท้ายท่ีนักวิจัยกรอกข้อมูลเสนอโครงการวิจัยในระบบ PRPM 
- วันสุดท้ายที่คณะและหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ 
PRPM 

นักวิจัย, คณะและ
หน่วยงาน 

3 วันจันทร์ท่ี 27 มิ.ย.59 เชิญประชุมและส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะท างานทุนวิจัยจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 ครั้งท่ี 1/2561 

RDO 

4 วันอังคารที่ 4 ก.ค.59 
(เวลา 10.30 น.)  

- ประชุมคณะท างานฯ  ครั้งที่ 1/2561 
- ประชุมคณะท างานฯ 4 สาขา เพื ่อก าหนดผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
คุณภาพโครงการวิจัย 

คณะท างานฯ 

5 วันศุกร์ท่ี 8 ก.ค.59 วันสุดท้ายท่ีจัดส่งโครงการวิจัยไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพ RDO 
6 วันจันทร์ท่ี 1 ส.ค.59 วันสุดท้ายท่ีรับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ RDO / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ค.- 

วันศุกร์ท่ี 5 ส.ค.59 
จัดพิมพ์ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ RDO 

8 วันจันทร์ท่ี 8 ส.ค.59 ส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะท างานฯ RDO 
9 วันจันทร์ที ่ 15-วันพุธที่ 

17 ส.ค.59 
ประชุมคณะท างานฯ แต่ละสาขา (4 สาขา) เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนแจ้งให้ผู้ขอทุนปรับปรุง/ชี้แจง 

คณะท างานฯ 

10 วันศุกร์ท่ี 19 ส.ค.59 แจ้งนักวิจัยปรับปรุง/ชี้แจงโครงการตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ RDO 
11 วันจันทร์ท่ี 12 ก.ย.59 วันสุดท้ายท่ีส านักวิจัยและพัฒนารับข้อเสนอโครงการฉบับปรับปรุง  

(รูปแบบข้อเสนอโครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 
นักวิจัย  
 

12 วันศุกร์ท่ี 16 ก.ย.59 ส่งโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงให้คณะท างานฯ RDO 
13 ว ันพ ุธที ่ 21 -ว ันศ ุกร ์ที่ 

23 ก.ย.59 
ประชุมคณะท างานฯ สาขา เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยฉบับปรับปรุง, 
แบ่งกลุ่มคุณภาพโครงการ  

คณะท างานฯ 

14 วันศุกร์ท่ี 23 ก.ย.59 แจ้งผลการพิจารณาโครงการฉบับปรับปรุงให้นักวิจัยทราบทางอีเมล์ เพื่อ
ด าเนินการตามข้อ 15 ต่อไป 

RDO  

15 วันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์
ท่ี 30 ก.ย.59  

นักวิจัยกรอกข้อมูลตามข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับปรับปรุงล่าสุดใน
ระบบ NRMS + จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(กรณีต้องปรับปรุงโครงการครั้งที่ 2 นักวิจัยจะต้องปรับปรุง โครงการและ
ด าเนินการตามข้อน้ีให้เสร็จสิ้นในช่วงน้ีด้วย) 

นักวิจัย 

16 วันศุกร์ท่ี 2 ก.ย.59 อบรมการใช้งานระบบ NRMS ให้นักวิจัยที่เสนอขอทุนงบแผ่นดินปี 2561 
ท้ัง คก.ใหม่+ต่อเน่ือง 

RDO (ฝ่าย IT) 

17 วันศุกร์ท่ี 30 ก.ย.59 วันสุดท้ายที่คณะและหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ 
NRMS 

คณะ/หน่วยงาน 
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ล าดับ
ที่ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

18 วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.
59 

วันสุดท้ายที่คณะ/หน่วยงานส่งโครงการวิจัยฉบับที่พิมพ์จากระบบ 
NRMS ไปยังส านักวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดส่ง วช. 

คณะ/หน่วยงาน 

19 ว ันพ ุธที ่ 5  ต . ค . 
59 

ประชุมประธานคณะท างานฯ สาขา เพื ่อพิจารณาแบ่งกลุ ่ม
คุณภาพโครงการวิจัยในภาพรวม – จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

คณะท างานฯ 

  โครงการต่อเนื่อง  

20 วันจันทร์ที่ 5 - วัน
ศุกร์ท่ี 9 ก.ย. 59 

นักว ิจ ัย กรอกข ้อม ูลข ้อ เสนอ โครงการว ิจ ัย ต ่อ เ นื ่อ ง+รายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ NRMS และ จัดพิมพ์ข้อเสนอโครงการวิจัย
ต่อเน่ืองจากระบบ 

นักวิจัย 

21 ว ัน จ ัน ท ร ์ที ่ 1 2 
ก.ย. 59 

- เจ้าหน้าที่ (คณะ) ตรวจสอบการลงข้อมูลโครงการวิจัย ในระบบ 
NRMS + แจ้งนักวิจัยแก้ไขข้อมูลในระบบ NRMS ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามโครงการวิจัยท่ีเสนอขอ 
- วันสุดท้ายที่น ักวิจ ัยแก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย  (ถ ้ามี)+รายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ NRMS 

เ จ ้าหน ้า ที ่คณะ และ หน ่วย ง าน /
นักวิจัย 

22 ว ัน จ ัน ท ร ์ที ่ 1 9 
ก.ย. 59 

- วันสุดท้ายที่คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง+
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่พิมพ์จากระบบ NRMS ถึงส านักวิจัยฯ   

นักวิจัย คณะและหน่วยงาน 

23 วันจันทร์ที่ 3 - วัน
ศุกร์ท่ี 7 ต.ค. 59 

ตรวจสอบการกรอกโครงการวิจัยทั้งหมดในระบบ NRMS และ
เพิ ่มเติมข ้อมูลผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ( เกรด+ล าด ับ
ความส าคัญ)  

RDO 

24 วันพฤหัสบดีที ่ 13 
ต.ค.59 

จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยไปยัง วช.  RDO 

25 วันศุกร์ที่ 28 เมย.
60 

โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า  6  เดือน ของการด าเนินการปี 60  ถึงส านักวิจัยและ
พัฒนา 

นักวิจัย 

 

หมายเหตุ    
เนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ของ วช. จะเปิดให้ใช้งานระบบประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งจะเปลี่ยน

รายละเอียดทุกปี  จึงไม่สามารถพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (PRPM) ให้ใช้งานได้ทัน  ดังนั้น นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องกรอกข้อมูล
โครงการใน 2 ระบบ ดังน้ี 

 รอบแรก  กรอกเฉพาะข้อมูลพื้นฐานในระบบ PRPM เมื่อยื่นเสนอโครงการ และแก้ไขโครงการ   
 รอบสอง   กรอกข้อมูลของโครงการท้ังหมดในระบบ NRMS หลังจากได้ปรับปรุงโครงการวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล้ว  เพื่อจัดพิมพ์

โครงการจากระบบ NRMS ส าหรับส่ง วช. (วช. รับโครงการที่พิมพ์จากระบบ NRMS เท่านั้น) โดยขอให้กรอกงบประมาณให้ครบถ้วนตามที่เสนอ
ขอ หากมีข้อผิดพลาด อาจจะท าให้นักวิจัยเสียโอกาสในการรับทุนตามจ านวนท่ีประสงค์จะเสนอขอ  


