ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับ
ที่

ว/ด/ป

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง

1

วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 2560

- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

2

วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560

- วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

3

วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7
ก.ค. 2560

- นาเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรอง
เบื้องต้น และแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

4

วันจันทร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่
21 ก.ค. 2560

- นักวิจัยกรอกข้อมูลเข้าระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (RPM) สาหรับการประเมินข้อเสนอการวิจัย

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

5

วันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 2560

- ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยเพื่อแก้ไข ผ่านต้นสังกัด

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

6

วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2560

- วันเริ่มต้นที่นักวิจัยนาข้อมูลเข้าระบบ NRMS

สวพ./นักวิจัย

7

วันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560

- วันสุดท้ายของการนาข้อมูลเข้าระบบ NRMS

สวพ./นักวิจัย

8

วันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 2560

- วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยที่แก้ไขแล้ว พร้อมเอกสาร
- แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานฯ (แบบ ว-6)
- แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยฯ (แบบ บช-3)

หน่วยงาน/นักวิจัย

9

มี.ค. 2561

- แจ้งเรื่องผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยถึงมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

10

ต.ค. 2561

- นักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย และดาเนิน
โครงการ หลังจากนี้ ให้ดาเนินการตาม ปฏิทินการทาสัญญาฯ การรายงาน
ความก้าวหน้า การติดตามประเมินผลงานวิจัย ของ สวพ.

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

หมายเหตุ :1. กาหนดการต่างๆ อ้างอึงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒณา และ วช. ปฏิทินอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=105

ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับ

ว/ด/ป

1
2
3
4
5

วันอังคารที่ 31 ต.ค. 60
วันพุธที่ 28 ก.พ. 61
วันพุธที่ 31 ม.ค. 61
วันอังคารที่ 6 มี.ค. 61
วันอังคารที่ 13 มี.ค. 61

6

วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61

7

วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61

8

ส.ค. - ก.ย. 2561

9

ต.ค. - พ.ย. 2561

หมายเหตุ :

กิจกรรม
- ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
- วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย
- ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจยั
- ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
ถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงโดยผ่านต้นสังกัด
- วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอการวิจัย
ที่ปรับปรุงแล้ว
- ส่งข้อเสนอการวิจัยถึง กนผ. มทร. พระนคร
และหน่วยงาน
- มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
วิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงคณะ/หน่วยงาน
- นักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทาสัญญารับทุน
อุดหนุนวิจัย และดาเนินโครงการ หลังจากนี้
ให้ดาเนินการตามปฏิทินการทาสัญญาฯ
การรายงานความก้าวหน้าการติดตาม
ประเมินผลงานวิจัย ของสวพ.

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง
สวพ./นักวิจัย
สวพ. /หน่วยงาน
หน่วยงาน/นักวิจัย
สวพ./คณะกรรมการ
สวพ./นักวิจัย
หน่วยงาน/นักวิจัย
สวพ./กนผ./หน่วยงาน
กนผ./หน่วยงาน

สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

1. กาหนดการต่างๆ อ้างอึงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒณา และ วช. ปฏิทิน
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ได้ที่ http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=108

ปฏิทินการดาเนินโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับที่

ว/ด/ป

กิจกรรม

1

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2560

- แจ้งเรื่องการรับข้อเสนอโครงการฯของนักศึกษา

2

วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2560

- วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอโครงการฯ

3

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 2560

4

วันพุธที่ 10 ม.ค. 2561

- ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ถึง อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษาเพื่อปรับปรุงโดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
- วันสุดท้ายของการรับคืนข้อเสนอโครงการฯที่ปรับปรุงแล้ว

5

วันพุธที่ 24 ม.ค. 2561

- แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6

ก.พ. – ก.ย. 2561

- ดาเนินโครงการฯ

7

9

วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. – ศุกร์ที่ - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
13 เม.ย. 2561
วันจันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 ก.ย. - รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
2561
ก.ย. – ต.ค. 2561
- ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

10

ภายใน มี.ค. 2562

8

หมายเหตุ :

- รายงานผลการเผยแพร่ผลงาน

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
สวพ.คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
สวพ./คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
สวพ.คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา/
นักศึกษา
คณะ/อ.ที่ปรึกษา

1. กาหนดการต่างๆ อ้างอึงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒณา ปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ได้ที่
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=121

ปฏิทินการดาเนินการทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลาดับที่

ว/ด/ป

1

ต.ค. 60

2

วันที่ 15 ม.ค. 61

3

วันที่ 15 เม.ย. 61

4

วันที่ 15 ก.ค. 61

5

วันที่ 15 ต.ค. 61

กิจกรรม
งานทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
- ดาเนินการทาสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัยงบประมาณรายจ่ายและเงิน
รายได้
- วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน
(1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 60) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค. 61
- วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน
(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย. 61
- วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน
(1 เม.ย. - 31 มี.ค. 61) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค. 61
- วันสุดท้ายของการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน
(1 ก.ค. - 31 ก.ย. 61) รายงานระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค. 61
(โดยใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบ สวพ-ตช/ด และสาหรับ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย

หน่วยงาน/นักวิจัย
หน่วยงาน/นักวิจัย
หน่วยงาน/นักวิจัย
หน่วยงาน/นักวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS
เพิ่มเติมด้วย)
6
7

วันที่ 31 ส.ค. 61
วันที่ 31 ต.ค. 61

8

วันที่ 30 พ.ย. 61
หมายเหตุ :

งานการติดตามประเมินผล
- วันสุดท้ายของการรายงานการขยาย/ไม่ขยายเวลาการดาเนินการวิจัย หน่วยงาน/นักวิจัย
- วันสุดท้ายของการรายงานสรุปผลการดาเนินงานวิจัยที่ได้รับเงิน
หน่วยงาน/นักวิจัย
อุดหนุนจากหน่วยงาน (แบบสว.1 และ สว.2)
งานการส่งรายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์
- วันสุดท้ายของการรับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
หน่วยงาน/นักวิจัย
1. กาหนดการต่างๆ อ้างอึงจากข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒณา และ วช. ปฏิทินอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เอกสารข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว๊บไซต์
http://ird.rmutp.ac.th/?page_id=90
3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรางงานความก้าวหน้า ได้ที่
http://ird.rmutp.ac.th/wp-content/uploadsแบบรายงาความก้าวหน้า-สวพ.-ตช-ด.docx
4. สาหรับงบประมาณรายจ่าย ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS เพิ่มเติมด้วย
ที่เว๊บไซต์ https://www.nrms.go.th/

