ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่ นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่
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ผังกระบวนการ
สถาบันวิจยั และพัฒนาประกาศ
รับข้อเสนอการวิจยั ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

นักวิจยั ส่งข้อเสนอ
การวิจยั ผ่านคณะเพื่อ
ขอรับทุนวิจยั

W,
ตรวจสอบ
คุณสมบัตินกั วิจยั
และตามเงื่อนไข

ไม่ผา่ น

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
- สถาบันวิจยั และพัฒนาจะประกาศรับข้อเสนอการวิจยั
สานักงาน
สาหรับนักวิจยั เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินล่วงหน้า 1 คณะกรรมการวิจยั
ปี ตามปฏิทินของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
แห่งชาติ (วช.)
(วช.) ช่วงเดือน กรกฎาคม 2552 มีหนังสื อแจ้ง
และ
หน่วยงาน พร้อมคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจยั
สถาบันวิจยั และ
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจาปี
พัฒนา
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
นักวิจยั และ
- นักวิจยั จัดทาข้อเสนอการวิจยั ตามแบบ ว-1ด และ
แบบ ว-1 ช (กรณี ชุดโครงการ) ส่งข้อเสนอการวิจยั ผ่าน คณบดีหรื อรองคณบดี
ที่ได้รับมอบหมาย
มายังคณะเพื่อรับรองและอนุมตั ิการขอรับทุนวิจยั ใน
เบื้องต้น
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ตรวจสอบคุณสมบัตินกั วิจยั และตาม
และพัฒนา
เงื่อนไข เช่น มีงานค้างหรื อไม่ แบบฟอร์มถูกต้อง
ครบถ้วนหรื อไม่

ผ่าน
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(มีต่อ)

สถาบันวิจยั และพัฒนา
คัดแยกข้อเสนอการวิจยั ตามกลุ่ม
และให้ ก.ก.ส่งเสริ มการวิจยั
พิจารณารายชื่อผูท้ รงคุณประเมิน

คณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการวิจยั
พิจารณาจัดอันดับ
ข้อเสนอการวิจยั

- เจ้าหน้าที่วจิ ยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ให้ กรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั พิจารณารายชื่อและจัดส่งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน ตามกลุ่มสาขา ซึ่งเป็ นการ
กลัน่ กรองข้อเสนอการวิจยั ในเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- คณะกรรมการส่งเสริ มการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประชุมพิจารณาจัดอันดับ และให้เกรด
ข้อเสนอการวิจยั และวงเงินงบประมาณที่ควรได้รับ

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
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สถาบันวิจยั และพัฒนา
ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั เพื่อ
ปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั
ตามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน และ
วงเงินงบประมาณที่ควรจะได้รับ

นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่
ปรับปรุ งแล้วเข้าสู่ระบบ NRPM
ของ วช. พร้อมจัดส่งข้อเสนอการ
วิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดี
มายังสถาบันวิจยั และพัฒนา

สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดส่ง
ข้อเสนอการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ไปยัง วช.

วช.ส่งข้อเสนอการ
วิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ตามกลุ่มสาขา
พิจารณาประเมิน

ไม่ผา่ น
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วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ให้มหาวิทยาลัยทราบ

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั คืนนักวิจยั
เพื่อปรับปรุ งข้อเสนอการวิจยั ตามข้อเสนอและของ
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมิน พร้อมทั้งปรับวงเงินงบประมาณ
ที่ควรจะได้รับ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- นักวิจยั ส่งข้อเสนอการวิจยั ที่ปรับปรุ งแล้วนาเข้าสู่
ระบบ NRPM ของ วช. แล้ว จัดส่งข้อเสนอการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่น ซีดี มายังสถาบันวิจยั และ
พัฒนา

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ
การวิจยั ทั้งหมด จัดส่งไปยัง วช.

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- วช. ส่งข้อเสนอการวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้
ผูท้ รงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขา ประเมินข้อเสนอการวิจยั
ของนักวิจยั

สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)

- วช.แจ้งผลการประเมินข้อเสนอการวิจยั ให้กบั
มหาวิทยาลัยรับทราบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

(มีต่อ)
ผ่าน
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(มีต่อ)

สถาบันวิจยั และพัฒนาแจ้งผลการ
ประเมินข้อเสนอการวิจยั ให้กบั
นักวิจยั ทราบ

นักวิจยั ยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการ
วิจยั สาหรับข้อเสนอการวิจยั ที่
วช. ไม่สนับสนุน มายัง
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวม
ข้อเสนอการวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์
พร้อมจัดส่ง ไปยัง วช.พิจารณา
ประเมินผลอีกครั้ง
วช.จัดส่งข้อเสนอการวิจยั ของ
นักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์
ให้มหาวิทยาลัยทราบ

สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผล
การประเมินข้อเสนอการวิจยั ที่ยนื่
อุทธรณ์ให้กบั นักวิจยั ทราบ

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ที่ วช.ประเมินให้กบั นักวิจยั ทราบ พร้อมแจ้ง
การยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ที่ วช.ไม่สนับสนุน

- นักวิจยั ยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ที่ วช.ไม่
สนับสนุนโดยปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จัดส่งมายังสถาบันวิจยั และพัฒนา

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

นักวิจยั

- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั และพัฒนา รวบรวมข้อเสนอ
การวิจยั การวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ และจัดส่งไป
ยัง วช.
เพื่อพิจารณาประเมินผลอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- วช.จัดส่งข้อเสนอการวิจยั ของนักวิจยั ที่ยนื่ อุทธรณ์ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)

- วช.แจ้งผลการยืน่ อุทธรณ์ขอ้ เสนอการวิจยั ของนักวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม และ
ให้กบั มหาวิทยาลัยทราบ
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการประเมินข้อเสนอ
การวิจยั ให้กบั นักวิจยั ทราบ
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เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา
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สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณ ไปยัง สงป.

กองนโยบายและแผนงานแจ้ง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ก.ก.ส่งเสริ มการวิจยั
พิจารณาข้อเสนอการ
วิจยั ของนักวิจยั ตาม
วงเงินงบประมาณ

สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผล
การพิจารณางบประมาณให้กบั
นักวิจยั ได้รับทราบ และติดตามมา
ทาสัญญารับทุน

สถาบันวิจยั และพัฒนารวบรวม
สัญญารับทุนวิจยั เสนออธิการบดี
ลงนามในสัญญารับทุน

นักวิจยั ดาเนินการวิจยั
ตามแผน

- สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
สาหรับข้อเสนอการวิจยั ที่ วช. ประเมินผล สนับสนุน
จัดส่งผ่านกองนโยบายและแผน ไปยัง สานัก
งบประมาณ

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจยั
และพัฒนา

- กองนโยบายและแผนงานแจ้งวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรให้กบั มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั และ
พัฒนาได้รับทราบ

กองนโยบายและแผน

- คณะกรรมส่งเสริ มการวิจยั พิจารณาข้อเสนอการวิจยั
ของนักวิจยั ที่ วช.สนับสนุน ตามวงเงินงบประมาณ ที่
สานักงบประมาณ จัดสรรให้

คณะกรรมการ
ส่งเสริ มการวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

สถาบันวิจยั และ
- สถาบันวิจยั และพัฒนา แจ้งผลการพิจารณา
งบประมาณให้กบั นักวิจยั โดยผ่านคณะรับทราบ พร้อม พัฒนา
ติดตามนักวิจยั มาทาสัญญารับทุน

- สถาบันวิจยั และพัฒนารวบรวมสัญญารับทุนวิจยั เพื่อ
เสนอให้อธิการบดีลงนาม เมื่อลงนามแล้วต้นฉบับ
สัญญาสถาบันวิจยั และพัฒนาเก็บไว้ ส่ วนคู่ฉบับคืน
ให้กบั นักวิจยั เก็บไว้

อธิการบดี

- นักวิจยั เริ่ มดาเนินการวิจยั ตามแผนงานได้

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
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