ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการทาวิจยั

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยเสนอหัวข้อและโครงร่างวิจัย

ไม่ครบถ้วน
ตรวจสอบความครบถ้วน
ครบถ้วน
รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
จัดส่งเอกสารถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัย

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
A

A

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยและข้อแก้ไข

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยแก้ไขโครงร่างวิจัย

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยส่งโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่แก้ไขแล้ว

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัย ทาสัญญาวิจัย

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 1

B

B

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยทาบันทึกเบิกเงินงวดที่ 2 ตาม
สัญญาวิจัย พร้อมแนบรายงานความก้าวหน้าและ
สรุปค่าใช้จ่าย

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ

แจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยเบิกเงินงวดที่ 2

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่แก้ไขแล้ว

รองคณบดีฯ พิจารณา

จัดส่งเอกสารถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

C

C

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
และข้อแก้ไข

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยแก้ไขร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ที่แก้ไขแล้ว

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ

D

D

แจ้งผลการพิจารณา

ผูว้ ิจัย/คณะผูว้ ิจัยเบิกเงินงวดที่ 3

รายละเอียดขั้นตอน
1. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยเสนอหัวข้อและโครงร่างวิจัย (แบบ วว-1) จานวน 3 ชุด และแนบ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน จานวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
2. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยตรวจสอบความครบถ้วน โดยดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน
นับจากได้รับโครงร่างวิจัยจากเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
รายละเอียด/เอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเซ็นรับเอกสาร และเสนอรองคณบดีฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
รายละเอียด/เอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยไม่เซ็นรับเอกสาร และส่งโครงร่าง
การวิจัยกลับไปยังผูว้ ิจัยหรือคณะผู้วจิ ัย
3. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
3.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ ยวิจัยดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน หลังจากตรวจสอบความ
ครบถ้วน
3.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
3.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงานคณะฯ
แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
4. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
5. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่เสนอ หรือแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุ ณวุฒิให้ใหม่ และให้ฝ่ายวิจัย ดาเนินการจัดส่ง โครงร่างการวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อไป
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นชอบ ส่งโครงร่างการวิจัยกลับไปยังผูว้ ิจัย
6. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
6.1 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยจัดเตรียมแบบประเมินโครงการวิจัย (วว-ป-2) ใบสาคัญรับ เงิน
ซองจดหมายติดแสตมป์ (สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับคืน) และจัดทาหนังสือขอความ

อนุ เ คราะห์ ใ ห้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาโครงร่ า งงานวิ จั ย เสนอรองคณบดี ฯ เพื่ อ
พิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
6.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
ฝ่ายวิจัย
6.3 รองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงาน
คณะฯ
6.4 เจ้าหน้าที่เดินเอกสารออกเลขที่หนังสือออก ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรอง
คณบดีฯ
6.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบรรจุเอกสารใส่ซองเตรียมจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 วัน นับ
จากรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
6.6 จัดส่งผ่านไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์
7. ผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาโครงร่างงานวิจัยตามระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือน และจัดส่งเอกสาร
กลับคืน ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
8.1 พิจารณาแบบประเมินโครงร่างงานวิจัย
8.1.1 หลั ง จากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิไ ด้พิจ ารณาโครงร่า งงานวิ จัย เสร็ จและส่ งกลับ คื นมา
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวิ จั ย พิ ม พ์ แ บบประเมิ น โครงร่ า งงานวิ จั ย ตามที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เสนอแนะมา เสนอรองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน
8.1.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับ
เรื่องจากฝ่ายวิจัย
8.1.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงาน
คณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อนาเรื่อง
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
8.2 พิจารณาค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
8.2.1 เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวิ จั ย จั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการ
พิจารณาอ่านโครงร่างงานวิจัย เสนอรองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 1
วัน
8.2.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับ
เรื่องจากฝ่ายวิจัย

8.2.3 รองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับ จากรับ เรื่องจากเลขานุก าร
สานักงานคณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
9. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
10. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ ให้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการวิจัย ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้ผู้ทาวิจัยหรือคณะผู้วิจัยทราบเพื่อดาเนินการปรับแก้ และจัดส่งโครง
ร่างงานวิจั ย ที่ป รับ แก้ เ ป็น ที่เ รี ย บร้อยแล้ ว พร้อ มแบบฟอร์ม วว-2 เพื่ อเสนอที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการทาวิจัยต่อไป
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างงานวิจัย
เพิ่มเติม และจัดส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและข้อแก้ไข
11.1 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ท าบันทึก ข้อความแจ้งมติ ที่ป ระชุม
มายังฝ่ายวิจัย
11.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอมติให้รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
11.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
11.4 เจ้าหน้าฝ่ายวิจัยสาเนามติพร้อมแนบผลการประเมินโครงการวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งให้ผู้วจิ ัยหรือคณะผู้วจิ ัยทราบ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
12. ผูว้ ิจัยหรือคณะผู้วจิ ัยแก้ไขโครงร่างวิจัยตามที่ผทู้ รงคุณวุฒิเสนอแนะ
13. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยส่งโครงร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว (แบบ วว-2) จานวน 2 ชุด
ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
14. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
14.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
14.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

14.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงานคณะฯ
แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
15. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
16. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ ให้ทุนอุดหนุนการทาวิจัยต่อไป
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นชอบ ส่งเรื่องกลับผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยเพื่อแก้ไขโครง
ร่างวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง
17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งให้ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย เข้าทาสัญญาวิจัย (แบบ วว-3) เมื่อเซ็น
สั ญ ญาครบทุ ก คนแล้ ว เจ้า หน้า ที่ฝ่ ายวิ จัย ส่งต้ นฉบับ สั ญ ญาวิจั ย พร้อมโครงร่ างวิจัย ฉบั บ สมบูร ณ์
จานวน 1 ชุด ให้กับงานคลัง
18. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 1 ตามสัญญาวิจัยที่งานคลัง หลังจากงานคลัง
ได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
19. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทาบันทึกขออนุมัติเบิก เงินงวดที่ 2 ตามในสัญญาวิจัย พร้อมแนบ
รายงานความก้าวหน้าและสรุปค่าใช้จ่าย (แบบ วว-4) ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาวิจัย จานวน
1 ชุด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
20. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
20.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
20.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
20.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงานคณะฯ
แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ 2
ตามสัญญาวิจัยต่อไป
21. ประธานคณะกรรมการกองทุ น ฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ เบิ กเงิ นงวดที่ 2 ตามสั ญ ญาวิ จั ย
ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า ให้แก่ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย
ทราบ และนาส่งรายงานความก้าวหน้าและสรุปค่าใช้จา่ ย (แบบ วว-4) ให้งานคลัง

23. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 2 ตามสัญญาวิจัยที่งานคลัง หลังจากงานคลัง
ได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
24. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทาหนังสือขอส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ วว-5) พร้อม
แนบร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 ชุด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายัง ฝ่ายวิจัย โดยลง
เลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
25.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
25.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
25.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงานคณะฯ
26. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านวิจัยจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาต่อไป
26.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ ยวิจัยให้ผวู้ ิจัยหรือคณะผู้วจิ ัยกรอกแบบ วว-ป-4 ในส่วนที่ 1 และส่วนที่
2
26.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยจัดเตรียมแบบประเมินโครงการวิจัย (วว-ป-4) ใบสาคัญรับเงิน
ซองจดหมายติด แสตมป์ (สาหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งกลับ คืน) และจัดท าหนังสือขอ
ความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาร่ า งงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ เสนอรอง
คณบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน
26.3 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากฝ่ายวิจัย
26.4 รองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงาน
คณะฯ
26.5 เจ้าหน้าที่เดินเอกสารออกเลขที่หนังสือออก ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรอง
คณบดีฯ
26.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยบรรจุเอกสารใส่ซองเตรียมจัดส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิ ภายใน 1 วัน นับ
จากรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
26.7 จัดส่งผ่านไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์
27. ผูท้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือน และจัดส่ง
เอกสารกลับคืน ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์

28. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
28.1 พิจารณาแบบประเมินร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
28.1.1 หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสร็จและส่งกลับ
คืนมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยพิมพ์แบบประเมิน ร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่
ผูท้ รงคุณวุฒิเสนอแนะมา เสนอรองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน
28.1.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับ
เรื่องจากฝ่ายวิจัย
28.1.3 รองคณบดี ฯ พิ จ ารณา ภายใน 1 วั น นั บ จากได้ รั บ เรื่ อ งจากเลขานุ ก าร
สานักงานคณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
28.2 พิจารณาค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
28.2.1 เจ้ า หน้ าที่ ฝ่ า ยวิ จัย จั ด ท าบัน ทึ ก ขออนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นการ
พิจารณาอ่านร่างงานวิจั ยฉบับสมบูรณ์ เสนอรองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม
ภายใน 1 วัน
28.2.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับ
เรื่องจากฝ่ายวิจัย
28.2.3 รองคณบดีฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับจากได้รับเรื่องจากเลขานุการ
สานักงานคณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิ จารณา
เพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
29. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
30. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ ให้นาข้อเสนอแนะจากการประเมินงานวิจัย ฉบั บ
สมบู รณ์ ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ จ้ งให้ ผู้ วิจั ย หรือ คณะผู้ วิ จัย ทราบ และให้ด าเนิน การจั ด ท า
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 8 เล่ม พร้อมสาเนาแฟ้มข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในแผ่น
ซีดี จานวน 1 แผ่น ส่งมอบให้กับคณะวิทยาการจัดการ พร้อมแบบ วว-6
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุ ณวุฒิพิจารณาร่างงานวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์เพิ่มเติม และจัดส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
31. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และข้อแก้ไข

31.1 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทาบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุม
มายังฝ่ายวิจัย
31.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอมติให้รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
31.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
31.4 เจ้า หน้ าฝ่ ายวิจั ย ส าเนามติพ ร้อ มแนบผลการประเมิน งานวิ จัย ฉบั บ สมบู รณ์ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทราบ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
รองคณบดีฯ
32. ผูว้ ิจยั หรือคณะผูว้ ิจัยแก้ไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
33. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยส่งเล่มรายงานวิจั ยฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการปรับปรุงตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 8 เล่ม พร้อมสาเนาแฟ้มข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในแผ่นซีดี จานวน 1 แผ่น
พร้อมแบบ วว-6 ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
34. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
34.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
34.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
34.3 รองคณบดี ฯ พิ จ ารณาลงนาม ภายใน 1 วั น นั บ จากได้ รั บ เรื่ อ งจากเลขานุ ก าร
สานักงานคณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุน ฯ พิจารณาอนุมัติ
ให้เบิกเงินงวดที่ 3 ตามในสัญญาวิจัยต่อไป
35. ประธานคณะกรรมการกองทุ น ฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ เบิ ก เงิ นงวดที่ 3 ตามสั ญ ญาวิ จั ย
ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
36. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาอนุมัตใิ ห้เบิกเงินงวดที่ 3 ให้แก่ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัย
ทราบ และนาส่ง แบบ วว-6 ให้งานคลัง
37. ผู้วิจัยหรือคณะผู้วิจัยทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 3 ตามสัญญาวิจัยที่งานคลัง หลังจากงานคลัง
ได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

