ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนโครงการตาราและหนังสือ

ผูเ้ ขียนเสนอต้นฉบับตาราหรือหนังสือ

ไม่ครบถ้วน
ตรวจสอบความครบถ้วน
ครบถ้วน
รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
จัดส่งเอกสารถึงผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับตาราหรือหนังสือ

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
A

A

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาต้นฉบับตาราหรือหนังสือ

ผูเ้ ขียนทาสัญญารับทุน

ผูเ้ ขียนทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 1

ผูเ้ ขียนรายงานความก้าวหน้า

ผูเ้ ขียนส่งร่างตาราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์
ที่แก้ไขแล้ว
รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
B

B

ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
เห็นชอบ
แจ้งผลการพิจารณาร่างตาราหรือหนังสือ
ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

ผูเ้ ขียนส่งตาราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นข้อมูล

รองคณบดีฯ พิจารณา

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ

แจ้งผลการพิจารณา

ผูเ้ ขียนเบิกเงินงวดที่ 2

รายละเอียดขั้นตอน
1. ผู้เสนอผลงานเสนอต้น ฉบับตาราหรือหนังสือ (แบบ คต-1 / แบบ คต-2) จานวน 3 ชุด
และแนบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน จานวน 1 ชุด ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายัง ฝ่ายวิจัย โดยลง
เลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
2. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยตรวจสอบความครบถ้วน โดยดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ภายใน 1 วัน
นับจากได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
รายละเอียด/เอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเซ็นรับเอกสาร และเสนอรองคณบดีฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
รายละเอีย ด/เอกสารไม่ ครบถ้ วน เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายวิจั ย ไม่เ ซ็น รับ เอกสาร และส่ง เรื่ อ ง
กลับไปยังผูเ้ ขียน
3. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจยั เสนอรองคณบดีฯ 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 ส่งเรื่องกลับไปยังผูเ้ ขียน
6. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
6.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ ยวิจัยจัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพตาราหรือหนังสือ (แบบ คต-วว-1 /
แบบ คต-วว-2) ใบส าคั ญ รับ เงิน ซองจดหมายติดแสตมป์ (ส าหรับ ผู้ท รงคุณวุ ฒิ
ส่งกลับคืน) และจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาราหรือ

หนังสือ เสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
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 ารณาตาราหรือหนังสือตามระยะเวลาที่กาหนด 1 เดือน และจัดส่งเอกสาร
กลับคืน ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 1 สัปดาห์
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
8.1 พิจารณาแบบประเมินตาราหรือหนังสือ
8.1.1 หลั งจากผู้ท รงคุ ณ วุฒิไ ด้ พิจารณาต าราหรือหนั งสือ เสร็จ และส่ งกลับ คืนมา
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยวิ จั ย พิ ม พ์ แ บบประเมิ น ต าราหรื อ หนั ง สื อ 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
พิจารณาอ่านตาราหรือหนังสือ 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 ให้รับทุนสนับสนุนโครงการตาราและหนังสือ และให้
นาข้อเสนอแนะจากการประเมินตาราหรือหนังสือของผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อ
ดาเนินการปรับแก้ต่อไป
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตาราหรือหนังสือ
เพิ่มเติม และจัดส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาตาราหรือหนังสือและข้อแก้ไข
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 เจ้ า หน้ า ฝ่ า ยวิ จั ย ส าเนามติ พ ร้ อ มแนบผลการประเมิ น ต าราหรื อ หนั ง สื อ ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
12. ผู้เขียนเข้าทาสัญญาโครงการตาราและหนังสือ (แบบ คต-3) เมื่อเซ็นสัญญาครบทุกคน
แล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยส่งต้นฉบับสัญญาโครงการตาราและหนังสือให้กับงานคลัง
13. ผู้เขียนทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 1 ตามสัญญาโครงการตาราและหนังสือที่งานคลัง หลังจาก
งานคลังได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
14. ผูเ้ ขียนรายงานความก้าวหน้าให้แก่คณะฯ ทราบ
15. ผู้เ ขียนส่งเล่มร่างตาราหรือหนังสือ ฉบับ สมบูรณ์ ที่ผ่านการปรับ ปรุงตามคาแนะนาของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 1 เล่ม ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดิน
เอกสาร
16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา

16.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยดาเนิ นการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
16.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
16.3 รองคณบดี ฯ พิ จ ารณาลงนาม ภายใน 1 วั น นั บ จากได้ รั บ เรื่ อ งจากเลขานุ ก าร
สานักงานคณะฯ แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเพื่อนา
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ต่อไป
17. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
18. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ ให้ผู้เ ขีย นดาเนินการจัดท าตาราหรือหนังสือ ฉบับ
สมบูรณ์ จานวน 20 เล่ม พร้อมสาเนาแฟ้มข้อมูลตาราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์ในแผ่นซีดี
จานวน 1 แผ่น ส่งมอบให้กับคณะวิทยาการจัดการ
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เห็นชอบ ส่งเรื่องกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข และเสนอเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อีกครั้ง
19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาร่างตาราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์
19.1 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทาบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุม
มายังฝ่ายวิจัย
19.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเสนอมติให้รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเลขานุการการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
19.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
19.4 เจ้าหน้าฝ่ายวิจัยสาเนามติแจ้งให้ผู้เขียนทราบ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรอง
คณบดีฯ
20. ผู้เขียนส่งตาราหรือหนังสือฉบับสมบูรณ์ จานวน 20 เล่ม พร้อมท าสาเนาในแผ่นซีดี
จานวน 1 แผ่น ผ่านหัวหน้าสาขาวิชาที่สังกัด มายังฝ่ายวิจัย โดยลงเลขที่รับที่เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร
21. เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิจัยเสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา
21.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ดาเนินการเสนอรองคณบดีฯ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจาก
เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

21.2 เลขานุการสานักงานคณะฯ เกษียณเอกสารต่อท้าย ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่อง
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย
21.3 รองคณบดีฯ พิจารณา ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากเลขานุการสานักงานคณะฯ
แล้วเสนอเรื่องให้ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ 2
ตามในสัญญาโครงการตาราและหนังสือต่อไป
22. ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ 2 ตามสัญญาโครงการ
ตาราและหนังสือ ภายใน 1 วัน นับจากรับเรื่องจากรองคณบดีฯ
23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้เบิกเงินงวดที่ 2 ให้แก่ผู้เขียนทราบ และ
นาส่งเรื่องให้งานคลัง
24. ผู้เขียนทาเรื่องเบิกเงินงวดที่ 2 ตามสัญญาโครงการตาราและหนังสือที่งานคลัง หลังจาก
งานคลังได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

