ขั้นตอนการส่ งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่ ผลงานวิจัย งบรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่
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ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน
- นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำมส่งรำยงำนวิจยั ยังไม่เข้ำเล่ม
ผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจยั และพัฒนำ 1 ชุด

นักวิจยั ทำบันทึกข้อควำม
ส่งรำยงำนวิจยั ผ่ำนคณะ
มำยังสถำบันวิจยั ฯ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบ
รู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั และ
นำเสนอผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั ฯ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำร
วิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมิน

W
คณะกรรมกำร
W,
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภำยนอก
ประเมินรำยงำนวิจยั

ผู้รับผิดชอบ
นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของรู ปเล่ม
งำนวิจยั และนำเสนอผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และ
พัฒนำพิจำรณำผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงำนวิจยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภำยนอก
ประเมินผลงำนวิจยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกแต่ละสำขำประเมินผลงำนวิจยั
ของนักวิจยั

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำน
กำรวิจยั ให้นกั วิจยั ทรำบ

นักวิจยั ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไข
รำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำของ
ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ ง
แก้ไขงำนวิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิประเมิน
อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมิน
พิจำรณำรำยงำนที่ปรับปรุ งแก้ไข
อีกครั้ง

นักวิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำนกำรวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดี และบทควำมวิจยั
ตำมที่สถำบันวิจยั ฯกำหนดไว้

นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่
ระบบ MIS เพื่อปิ ดโครงกำรวิจยั ในระบบ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั แจ้งผลกำรประเมินรำยงำนกำรวิจยั ให้
นักวิจยั ทรำบ

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- นักวิจยั ทำกำรแก้ไขรำยงำนกำรวิจยั ตำมข้อแนะนำ
ของผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอก

นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งรำยงำนกำรปรับปรุ งแก้ไขงำนวิจยั ให้
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูท้ รงคุณวุฒิภำยนอกประเมินพิจำรณำรำยงำนกำรวิจยั
ที่ปรับปรุ งแก้ไขของนักวิจยั อีกครั้ง

ผูท้ รงคุณวุฒิภำยอก

- เมื่อผูป้ ระเมินเห็นชอบให้นกั วิจยั ส่งรู ปเล่มรำยงำน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมซีดี และบทควำม
วิจยั รำยงำนกำรใช้เงิน ตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรรับทุน
ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำ

นักวิจยั

- นักวิจยั นำรำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์เข้ำสู่ระบบ MIS
เพื่อปิ ดโครงกำรวิจยั ในระบบ พร้อมทั้งส่ง

นักวิจยั
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ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั ฯพิจำรณำ
รำยงำนกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้
Peer Review แต่ละสำขำ
ประเมินบทควำมวิจยั
เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

Peer Review
ประเมิน
บทควำมวิจยั
เพื่อลงวำรสำร

- ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันวิจยั และพัฒนำพิจำรณำ รำยงำน
กำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์พร้อมอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินงวด
สุดท้ำย

ผูอ้ ำนวยกำร
สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ส่งบทควำมวิจยั ให้ Peer Review แต่ละ
สำขำประเมินบทควำมวิจยั เพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- ผูป้ ระเมินบทควำมวิจยั Peer Review ประเมิน
บทควำมวิจยั ของนักวิจยั เพื่อลงวำรสำร

ผูป้ ระเมินคุณภำพ
งำนวิจยั

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
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นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไป
เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ให้กบั
สถำบันวิจยั ฯทรำบ

เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ทำกำรเบิกจ่ำยเงินไปยังกอง
คลัง เพื่อเบิกเงินอุดหนุนวิจยั งวดสุดท้ำย
ให้แก่ผวู ้ จิ ยั

จบ

- นักวิจยั รำยงำนกำรนำผลกำรวิจยั ไปเผยแพร่ และ
นำไปใช้ประโยชน์ให้กบั สถำบันวิจยั และพัฒนำทรำบ
และรำยงำนในระบบ MIS

นักวิจยั

- เจ้ำหน้ำที่วจิ ยั ทำกำรเบิกจ่ำยเงินไปยังกองคลัง เพื่อ
เบิกเงินอุดหนุนวิจยั งวดสุดท้ำยให้แก่ผวู ้ จิ ยั

นำงสำวสุดำรัตน์
จอมคำสิ งห์

- จบสิ้นกระบวนกำรดำเนินงำนวิจยั ของนักวิจยั
เมื่อสถำบันวิจยั และพัฒนำ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ทุกกระบวน ตำมเงื่อนไขกำรรับทุนวิจยั

สถำบันวิจยั และ
พัฒนำ
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