ผังการดาเนินงาน : ทุนวิจยั หมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) —ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ
วช.

กลุ่มงานส่งเสริม ฯ
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้
นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
(เดือนพฤษภาคม)

เจ้าหน้าที่
ประกาศประชาสัมพันธ์
ให้นักวิจัยใน
คณะ/สานักทราบ
(เดือนพฤษภาคม)

หัวหน้าโครงการพิจารณา
โครงการตนเอง โดยต้องกรอก
แบบฟอร์ม IBC-01 ประเมิน
โครงการ วิจัยที่เกี่ยวกับพืช
สัตว์ จุลชีพ ตามกฎหมาย

ส่งคณะกรรมการ IBC ประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่ออนุมัติ
ให้ดาเนินการวิจัยตามข้อเสนอ
โครงการตามเกณฑ์ วช.

คณะ/สานัก
อาจารย์/นักวิจัย

กร ณีโคร งการ วิจยั
เกี่ย วข อ้ งกับ พ ืช สัต ว์
จุล ช พี
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเป็น
concept proposal
จานวน 2 ชุด พร้อมแนบ
- แบบฟอร์ม IBC-01
- แบบฟอร์ม IBC-02
- แบบฟอร์ม IBC-03
(เดือนกรกฎาคม)

กร ณีโคร งการ วิจยั ไม ่
เกี่ย วข อ้ งกับ พ ชื สัต ว์
จุลช พี
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
(แบบ ว.1-ด) จานวน 3 ชุด
พร้อมแนบ
แบบฟอร์ม IBC-01
(เดือนกันยายน)

รวบรวมข้อเสนอ
โครงการเสนอผ่าน
หัวหน้าส่วนงานและ
ส่งมายังกลุ่มงานฯ
(เดือนกรกฎาคม)

คณะกรรมการ IBC แจ้งผลการ
ประเมินข้อเสนอโครงการ

ประกาศประชาสัมพันธ์
ส่งข้อเสนอโครงการ
งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี
(ประมาณเดือนกรกฏาคม)

วช. พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย

วช. ประกาศผลการ
พิจารณาทุน
มายังมหาวิทยาลัย
(ประมาณเดือนมีนาคม)

กลุ่มงานฯ แจ้งผลการประเมิน
ให้นักวิจัยทราบและส่งสาเนา
ใบรับรองการอนุมัติให้
ดาเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

แจ้งผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ IBC ให้
นักวิจัยทราบ

นักวิจัยรับทราบพร้อมส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย จานวน 2 ชุด และซีดี
ไฟล์รายงาน 1 แผ่น

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้
นักวิจัยส่งข้อเสนอผ่านระบบ
NRPM ของ วช.
(ประมาณเดือนกรกฏาคม)

ประกาศประชาสัมพันธ์
ให้นักวิจัยในคณะ/
สานักกรอกข้อเสนอ
โครงการวิจัยในระบบ
NRPM ของ วช.
(ประมาณเดือนกรกฏาคม)

1. นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRPM ของ วช.
: ขั้นตอน Pre audit
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1-ด) จานวน 2 ชุด
(ส่งภายในเดือนกันยายน)

1. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
ความถูกต้องตามรูปแบบที่ วช.
กาหนด ในระบบ NRPM
2. จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการวิจัยในระดับ
มหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์
โครงการวิจัยในระบบ NRPM
ก่อนส่ง วช. ตามกาหนดเวลา
(ประมาณเดือนตุลาคม)

แจ้งผลการพิจารณาโครงการ
วิจัยจาก วช. และผลการ
พิจารณาการจัดสรร
งบประมาณให้นักวิจัยทราบ
(ประมาณเดือนสิงหาคมปีถัดไป)

1. รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการวิจัย
2. จัดลาดับความสาคัญ
ระดับคณะ/สานัก
(ส่งภายในเดือนกันยายน)

แจ้งผลการพิจารณา
โครงการวิจัยจาก วช.
และผลการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณให้
นักวิจัยในสังกัดทราบ
(ประมาณเดือนสิงหาคม
ปีถัดไป)

นักวิจัยรับทราบและ
ดาเนินการวิจัย

การเข้าถึงทรัพยากรและ
แบ่งปันผลประโยชน์ของ
พืช สัตว์ จุลชีพ

ผังการดาเนินงาน : ทุนวิจยั หมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)  ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
วช.

กลุ่มงานส่งเสริม ฯ

เจ้าหน้าที่

แจ้งนักวิจัยให้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
เมื่อครบกาหนดทุก 6 เดือน

แจ้งนักวิจัยให้ส่ง
รายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ช/ด) ภายใน
เวลาที่กาหนด

1. รวบรวมรายงานความก้าวหน้า
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
2. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. ส่งรายงานความก้าวหน้าไป
ยัง วช. และแนบไฟล์ในระบบ
NRPM

1. รวบรวมรายงาน
ความก้าวหน้าของ
คณะ/สานัก
2. เสนอผ่านหัวหน้า
ส่วนงาน

คณะ/สานัก
อาจารย์/นักวิจัย

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)
ตามกาหนดเวลา
สิ่งที่ต้องส่ง : - รายงานความก้าวหน้า จานวน 1 ชุด
- ซีดีไฟล์รายงาน 1 แผ่น

กรณีดำเนินงำนวิจัยไม่เสร็จสิ้นภำยในระยะ เวลำ 1 ปี นักวิจัยสำมำรถขอขยำยเวลำในกำรดำเนินกำรวิจัยต่อได้อีก 1 ปีงบประมำณ
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังที่ กค. 0409.6/ว.126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548 โดยขอขยำยได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
แจ้งนักวิจัยที่ยังดาเนินการวิจัย
ไม่เสร็จสิ้น ส่งเรื่องขอขยาย
เวลาในการดาเนินการวิจัย
- ครั้งที่ 1 :
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม
- ครั้งที่ 2 :
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยอนุมัติ
และสาเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

แจ้งนักวิจัยให้ส่ง
รายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1 ช/ด)
ภายในเวลาที่กาหนด

นักวิจัยที่ต้องการขอขยายเวลาดาเนินการวิจัย ส่งเอกสาร
ตามกาหนดเวลา
1. แบบขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยหมวดเงิน
อุดหนุน (ทุน ว.1) แบบ ว.1-3
2. รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) 1 ชุด
3. แผนผังการดาเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึง
ระยะวลาที่ขอขยาย

เสนอผ่าน
หัวหน้าส่วนงาน

กรณีขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำมำรถขอได้ตลอดระยะเวลำที่ดำเนินกำรวิจัย
1. กรณีไม่ได้กาหนดงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ในข้อเสนอ
โครงการ ใช้แบบฟอร์ม แบบ ว.1-1
พร้อมแนบเอกสารระบุรายละเอียดเบื้องต้นของครุภัณฑ์วิจัย
และระบุข้อมูลการนาไปใช้งานและประโยชน์ที่จะได้รับ

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยอนุมัติ
และสาเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

เสนอผ่าน
หัวหน้าส่วนงาน

2. กรณีกาหนดงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ในข้อเสนอโครงการ
แต่จะเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ใช้แบบฟอร์ม แบบ ว.1-2
พร้อมแนบเอกสารระบุรายละเอียดเบื้องต้นของครุภัณฑ์วิจัย
และระบุข้อมูลการนาไปใช้งานและประโยชน์ที่จะได้รับ

ผังการดาเนินงาน : ทุนวิจยั หมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)  ขั้นตอนการปิดโครงการ
วช.

กลุ่มงานส่งเสริม ฯ

1. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อนุมัติและสาเนาแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
2. กรอกข้อมูลปิดโครงการใน
ระบบ NRPM ของ วช.
3. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ซีดีไฟล์รายงานไปยัง วช.

เจ้าหน้าที่

เสนอผ่าน
หัวหน้าส่วนงาน

คณะ/สานัก
อาจารย์/นักวิจัย
นักวิจัยที่ต้องการปิดโครงการวิจัย
1. แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน
(ทุน ว.1) แบบ ว.1-5
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ซีดีไฟล์รายงาน 2 แผ่น
4. รายงานการเงินโครงการ
(รายงาน PM012-2007 จาก ระบบ AXAPTA)

