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ตุลาคม ป (x-1)
Oct, year (X-1)

พฤศจิกายน ป (x-1)
Nov, year (X-1)

หัวหนาโครงการสงแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว-1 จํานวน 3 ชุด

Principal Investigators (PIs) submit 3 copies of VOH-l or NRCT-1 research proposal forms

สถาบันวิจัยฯตรวจสอบรายละเอียดเบื้องตนกอนเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
IRD processes and forwards them to
The National Research Council of Thailand ( NRCT )
ไมแกไข

พฤษภาคม ป x
May, year X

แกไข
needs improvement

approval

สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติแจงผลการพิจารณา
สนับสนุน/ไมสนับสนุนโครงการ
NRCT offers funding or rejects research proposals
สนับสนุน

ไมสนับสนุน
no support

support

คืนโครงการแก
ผูเสนอโครงการ
Returns proposal
to PIs

คณะกรรมการฯ/คณะทํางานฯ พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยั ประจําป

กันยายน ป x
Sept, year X

IRD Working Group Committee approves and allocates the annual research budget

หัวหนาโครงการสงแบบเสนอโครงการที่ปรับงบประมาณตามที่ไดรับการจัดสรร พรอมทั้งสง
แผนการใชจายเงิน จํานวน 2 ชุด ให สถาบันฯ และเตรียมเปดบัญชีเงินฝากสําหรับโครงการวิจยั

PIs adjust proposals for funding and submit 2 copies including with budget plan to IRD and open research project account

ตุลาคม ป x
Oct, year X

หัวหนาโครงการทําสัญญารับเงิน
และขออนุมัตเิ บิกเงินงวดที่ 1 (ตามแบบ สวพ.-ง-01)

PIs sign contracts of proposals for funding
and request the 1st payment of the allocation: the IRD-B-01 Form is used
2 สัปดาห

2 weeks

สวนการเงินและบัญชีโอนเงินงวดที่ 1
เขาบัญชีเงินฝากโครงการวิจยั

Finance and Accounting Division transfers the 1st installment to
individual research project accounts

หัวหนาโครงการดําเนินงานวิจยั
PIs start research activities

2
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6 เดือน

2

6 months

หัวหนาโครงการสงรายงานความกาวหนา (ตามแบบ สวพ.-ว-03)
พรอมรายงานการใชจายเงิน งวดที่ 1
(ตามแบบ สวพ.-ง-02) และขออนุมัตเิ บิกเงินงวดที่ 2

เมษายน ป (x+1)
April, year (X+1)

PIs submit research progress report by using the IRD-R-03 Form, the financial
report for the 1st installment by using (IRD-B-02 Form)
and request the 2nd installment

คณะกรรมการฯ/คณะทํางานฯ พิจารณารับรองรายงาน
The IRD Working Group Committee approves the progress report
รับรอง / 2 สัปดาห

ไมรับรอง / แกไข
needs improvement

approval/ 2 weeks

สวนการเงินและบัญชีโอนเงินงวดที่ 2 เขาบัญชีเงินฝากชือ่ โครงการวิจยั

Finance and Accounting Division transfers the 2nd installment to research project account

หัวหนาโครงการดําเนินงานวิจยั
PIs continue their research activities
6 เดือน
กันยายน ป (x+1)
Sept, year (X+1)

6 months

หัวหนาโครงการสงรางรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณโดยไมตอ ง
ทําปกและเขาเลม (ตามแบบ สวพ.-ว-04) จํานวน 9 ชุด
พรอมรายงานการใชจายเงิน(ตามแบบ สวพ.-ง-02) งวดที่ 2

PIs submit 9 copies of their first draft of research reports without binding by
using IRD-R-04 Form, and their financial report for the 2nd installment

คณะกรรมการฯ/คณะทํางานฯ พิจารณารับรองรายงาน

The IRD Working Group Committee accepts the final research report and recommends some revisions

หัวหนาโครงการสงรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณที่แกไขแลว จํานวน 25 ชุด
PIs submit 25 copies of the final revised research reports
รับรอง

approval

หัวหนาโครงการนําเสนอผลงานวิจยั ตาม
กําหนดเวลาที่สถาบันวิจยั และพัฒนาแจงใหทราบ

IRD arranges for PIs to present their research findings to the public

หมายเหตุ
Remarks
1. เริ่มใชสําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2541 เปนตนไป
Effective for research projects funded by SUT from fiscal year 1998 onwards.
2. หัวหนาโครงการตองสงรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามงวดการติดตามผลการดําเนินงาน (ปละ 4 งวด)
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตองการทราบดวย
PIs have to submit progress reports for SUT’ evaluation , every 3 months.
flowchart/ขั้นตอนปกติ
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