กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัย : สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต
ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

1.

ประกำศให้ทุน

ประชำสัมพันธ์ให้ทุนวิจัย

สถำบันวิจัย

2.

ให้ข้อมูลด้ำนเอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรขอรับทุน

นำเอกสำรขึ้นระบบ website URL:
rri.rsu.ac.th

สถำบันวิจัย

3.

กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ศึกษำรำยละเอียดจำก ประกำศ มรส.ว่ำด้วยทุน

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย

4.

กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้
ของข้อเสนอฯ

ผู้ประเมินภำยนอก

5.

กำรแก้ไขข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ
- ปรับแก้ได้ ปรับว่ำอย่ำงไร ทีห่ น้ำใด
- ปรับไม่ได้ เพรำะอะไร ให้รำยละเอียดและ
เหตุผล

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย

6.

กำรประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย
(หลังจำกกำรแก้ไข)

สถำบันวิจัยนำเอกสำรที่หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ ส่งไปยังผู้ประเมิน
ภำยนอกเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสม

สถำบันวิจัย

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อควำมประชำสัมพันธ์ให้ทุนวิจัย
รอบที่ 1 วันที่ 1-30 มิถุนำยน
รอบที่ 2 วันที่ 1-30 กันยำยน
รอบที่ 3 วันที่ 1-31 มกรำคม
1. ประกำศ มรส.ว่ำด้วยทุน พ.ศ.2557
2. จรรยำวิชำชีพด้ำนกำรวิจัย
3. คู่มอื กำรสมัครทุน (มรส.50)
4. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (มรส.80)
1. บันทึกข้อควำมนำส่ง 1 ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย (มรส.80) ฉบับจริง 1 และสำเนำ 1
3. ไฟล์ขอ้ เสนอโครงกำรวิจัย (.doc) ส่งผ่ำนอีเมล์
rsurri@gmail.com
1. แบบประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจัย
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย
3. ผลกำรพิจำรณำ มีดังนี้ ผ่ำน / ผ่ำนแบบแก้ไข
1. บันทึกข้อควำมนำส่ง 1 ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ที่แก้ไขแล้ว 1 ฉบับ
3. ตำรำงประกอบกำรแก้ไข 1 ฉบับ
4. ไฟล์ขอ้ เสนอโครงกำรวิจัย (.doc) ที่แก้ไขแล้ว ส่งผ่ำนอีเมล์
rsurri@gmail.com
5. ไฟล์ตำรำงประกอบกำรแก้ไข (.doc) 1 ฉบับ ส่งผ่ำน
อีเมล์ rsurri@gmail.com
1. ส่งเอกสำรโดยแนบไฟล์ผ่ำนอีเมล์ไปยังผู้ประเมินภำยนอก
2. ผู้ประเมินตอบกลับถึงเหมำะสมหลังจำกกำรแก้ไข
3. หำกไม่เหมำะสม และมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมทำงสถำบันวิจัย

จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 25 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)

หมำยเหตุ
- ส่งไปยังคณบดีวิทยำลัย/ คณะ
- นำขึ้นระบบ rri.rsu.ac.th

- รำยกำรที่ 1 และ 2 ส่งใส่ซองเอกสำร
ผ่ำนระบบสำรบรรณมำยังสถำบันวิจัย
- หำกส่งเอกสำรไม่ครบขอให้หัวหน้ำ
โครงกำรส่งมำเพิม่ เติม
- หำกผ่ำนแบบแก้ไข สถำบันวิจัยจะส่งผล
ประเมินให้หัวหน้ำโครงกำรทำกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ
- รำยกำรที่ 1 2 และ 3 ส่งใส่ซอง
เอกสำรผ่ำนระบบสำรบรรณมำยัง
สถำบันวิจัย

- หำกต้องแก้ไข ขอให้ดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่5
1

ลำดับ
7.

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

หลังจำกกำรแก้ไข
กำรพิจำรณำและกลั่นกรองจำกคณะ 1. รวบรวม สรุปข้อเสนอโครงกำรที่ปรับแก้ตำมผู้ สถำบันวิจัย
กรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัย
ประเมินแล้ว พร้อมข้อเสนอแนะ และกำรแก้ไข
2. รวมรวม สรุปงบประมำณตำมทีห่ ัวหน้ำ
โครงกำรเสนอขอ
3. นัดประชุมคณะกรรม กำรเพื่อพิจำรณำตำม
วำระทุน
4. สรุปผลมติที่ประชุม วำระทุนเพื่อแจ้งต่อ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ผลกำรพิจำรณำมี 3 แบบ
- อนุมัติในหลักกำรและงบประมำณตำมที่เสนอ
ขอ
- อนุมัตแิ บบมีเงือ่ นไข (ด้ำนเนื้อหำ/ด้ำนงบ)
- ไม่อนุมติ
7.1 อนุมัตแิ บบมีเงือ่ นไข (ด้ำน
หัวหน้ำโครงกำรดำเนินกำรแก้ไขด้ำนเนื้อหำ/
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
เนื้อหำ/ด้ำนงบ)
งบประมำณตำมมติที่ประชุม
7.2 ไม่อนุมติ

8.

กำรประกำศผลทุน

9.

กำรลงนำมสัญญำรับทุน

10.

กำรส่งสัญญำรับทุนคืน

หัวหน้ำโครงกำรดำเนินกำรแก้ไข หรือ ส่ง
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเข้ำมำเสนอในรอบทุนถัดไป
1. สรุปผลกำรพิจำรณำ และจัดทำ
สถำบันวิจัย
2. ประกำศผลกำรพิจำรณำทุน
เมื่อหัวหน้ำโครงกำรได้รับบันทึกขอเรียนเชิญลง
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
นำมในสัญญำรับทุน

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
จะแจ้งไปยังหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเพื่อทำกำรแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
บันทึกข้อควำมแจ้งมติกำรพิจำรณำทุนจำกคณะกรรมกำรฯ

1. บันทึกข้อควำมชีแ้ จง 1 ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ที่แก้ไขแล้ว 1 ฉบับ
3. ไฟล์ขอ้ เสนอโครงกำรวิจัยที่แก้ไขแล้ว ส่งผ่ำนอีเมล์
rsurri@gmail.com
บันทึกแจ้งประกำศผลกำรพิจำรณำทุน

หมำยเหตุ
- อนุมัติในหลักกำรและงบประมำณตำมที่
เสนอขอ
สถำบันวิจัยจะขอเชิญหัวหน้ำโครงกำรลง
นำมในสัญญำรับทุน
- อนุมัตแิ บบมีเงือ่ นไข (ด้ำนเนื้อหำ/ด้ำน
งบ) ขอให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยดำเนินกำร
ส่ง บันทึกข้อควำมชีแ้ จง และข้อเสนอ
โครงกำรที่ปรับแก้ พร้อมไฟล์
- ไม่อนุมติ

- ขอให้เริ่มดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่3 อีก
ครั้ง
- ส่งไปยังคณบดีวิทยำลัย/ คณะ
- นำขึ้นระบบ rri.rsu.ac.th
ส่งมำยังสถำบันวิจัย

1. สัญญำรับทุน (มรส.81) จำนวน 2 ฉบับ
2. สัญญำยืมเงินที่รวมทุกงวดงำน (มรส.82) จำนวน 2 ฉบับ
3. แผนกำรดำเนินงำนวิจัย (มรส.86) จำนวน 2 ฉบับ
4. ตำรำงแจกแจงรำยละเอียดงบตำมงวดงำน(มรส.87) จำนวน
2 ฉบับ
1. เมื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัยส่งเอกสำร
สถำบันวิจัย
1. สัญญำรับทุน (มรส.81) จำนวน 1 ฉบับ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเก็บเอกสำรไว้เป็น
จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 25 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)
2

ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน
ประกอบกำรทำสัญญำรับทุนครบถ้วน
2. สถำบันวิจัยนำส่ง 1) ผู้อำนวยกำร
สถำบันวิจัย 2) รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย และ
3). ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรบุคคล ลงนำม

11.
12.

13.

14.

15.

กำรขอเบิกเงินตำมงวดงำน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ

2. สัญญำยืมเงินที่รวมทุกงวดงำน (มรส.82) จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนกำรดำเนินงำนวิจัย (มรส.86) จำนวน 1 ฉบับ
4. ตำรำงแจกแจงรำยละเอียดงบตำมงวดงำน(มรส.87) จำนวน
1 ฉบับ
5. ไฟล์ รำยกำรที่ 1-4 ส่งไปยังอีเมล์หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
1. สัญญำยืมเงินตำมงวดงำน (มรส. 82-1) จำนวน 1 ฉบับ
2. ใบยืมเงินทดรองจ่ำย (ใบสีเขียว) จำนวน 1 ฉบับ
เอกสำร BR ลงนำมผ่ำน ผอ.สถำบันวิจัย และ รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

หลักฐำนตลอดกำรดำเนินงำนวิจัยจนสิ้นสุด
ตำมสัญญำรับทุน

เมื่อหัวหน้ำโครงกำรต้องกำรเบิกเงินตำมงวดงำน หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
เพื่อใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนวิจัย
กำรตั้ง BR เพื่อเบิกเงินตำมงวด 1. เมื่อหัวหน้ำโครงกำรส่ง มรส.82-1 และใบสี สถำบันวิจัย
งำน
เขียว มำยังสถำบันวิจัยครบถ้วนแล้ว
2. สถำบันวิจัยตั้ง BR เพื่อเบิกเงินตำมงวดงำน
3. สถำบันวิจัยส่ง BR ฉบับจริงไปงบประมำณ
4. สถำบันวิจัยส่ง สำเนำ BR ไปยังหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย
4. งบประมำณส่ง BR ไปบัญชี
5. บัญชีส่ง BR ไปยังกำรเงิน
กำรรับเงินตำมงวดงำน
1. ตำมทีส่ ถำบันวิจัยส่ง สำเนำ BR ไปยัง
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
เอกสำร BR (สำเนำ)
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ขอให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
รอประมำณ 2 สัปดำห์
3. หัวหน้ำโครงกำรวิจัยไปรับเงินด้วยตนเอง
ที่สำนักงำนจ่ำยเงิน คุณลำพึง โทร.5530
กำรใช้จ่ำยเงินตำมงวดงำน
1. ใช้จ่ำยเงินตำมรำยกำรจริงที่ระบุตำมหมวด หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
1. ใบเสร็จฉบับจริง (เก็บไว้เพื่อเคลียร์กับสถำบันวิจัย และ
ต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติ
สำนักงำนจ่ำยเงิน)
2. ใบเสร็จทีใ่ ช้จ่ำยมีเลขกำกับภำษีของ
2. สำเนำใบเสร็จ (เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐำนของหัวหน้ำ
มหำวิทยำลัย 099 4000 241 241
โครงกำรวิจัย)
และสำมำรถตรวจสอบได้จริง
4. ใบเสร็จที่ใช้จ่ำยในระยะเวลำดำเนินกำรวิจัย
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมงวด กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมงวดงำนวิจัย
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
1. ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (มรส.84) 1 ฉบับ
งำนวิจัย (ครั้งที่ 1 2 และ 3)
พร้อมนำส่งใบเสร็จ และเอกสำรเพื่อตั้งเบิกในงวด
2. ส่งเอกสำรแนบอื่นๆ (ถ้ำมี)
จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 2561 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)

ส่งมำยังสถำบันวิจัย
สถำบันวิจัยส่ง สำเนำ BR ไปยังหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย

1. หัวหน้ำโครงกำรวิจัยนำส่งสถำบันวิจัย
ก่อนเพื่อตรวจสอบเอกสำรและควำมถูกต้อง
3

ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

งำนถัดไป

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ

3. ใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้จ่ำยตำมจริงของงวดงำนนั้นๆ
4. memo ระบุ ดังนี้
- ได้รับเงินมำเท่ำไร
- ใช้จ่ำยไปเท่ำไร
- คงเหลือ / เกินไปเท่ำไร
- หำกคงเหลือ นำเงินสดไปคืนที่สำนักงำนจ่ำยเงิน
5. สัญญำยืมเงินตำมงวดงำน (มรส. 82-1) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบยืมเงินทดรองจ่ำย (ใบสีเขียว) จำนวน 1 ฉบับ
1. ส่งร่ำงรำยงำนวิจัย จำนวน 2 ฉบับ ไม่ตอ้ งเข้ำเล่ม หนีบ
คลิปดำ
2. ส่งผลกำรตรวจสอบจำกระบบอักขรำวิสุทธิ์ (Plagiarism
checking report) จำนวน 1 ฉบับ

แล้วหัวหน้ำโครงกำรวิจัยจึงนำส่งสำนักงำน
จ่ำยเงินในลำดับต่อไป

1.
2.
3.
1.
2.
3.

- หำกผ่ำนแบบแก้ไข สถำบันวิจัยจะส่งผล
ประเมินให้หัวหน้ำโครงกำรทำกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะ
ส่งมำยังสถำบันวิจัย

2. ใบเสร็จฉบับจริง เป็นเอกสำรสำคัญ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยควรนำส่งด้วยตนเอง
เพื่อป้องกันกำรตกหล่น/สูญหำย

16.

กำรส่งร่ำงรำยงำนวิจัย

ส่งร่ำงรำยงำนเพื่อให้ทำงสถำบันวิจัยนำส่งเพื่อ
ประเมินโดยผู้ประเมินภำยนอกก่อนจัดทำฉบับ
สมบูรณ์

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย

17.

กำรประเมินร่ำงรำยงำนวิจัย

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม และควำมถูกต้อง
ของกำรดำเนินงำนวิจัยตลอดโครงกำร

สถำบันวิจัย

18.

กำรแก้ไขร่ำงรำยงำนวิจัย

19.

กำรประเมินร่ำงรำยงำนวิจยั
(หลังจำกกำรแก้ไข)

20.

กำรจัดทำเล่มรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์

ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
- ปรับแก้ได้ ปรับว่ำอย่ำงไร ทีห่ น้ำใด
- ปรับไม่ได้ เพรำะอะไร ให้รำยละเอียดและ
เหตุผล
สถำบันวิจัยนำส่งร่ำงรำยงำนวิจัยที่แก้ไขแล้ว
สถำบันวิจัย
1. ส่งเอกสำรร่ำงรำยงำนวิจัยที่แก้ไขแล้วไปยังผู้ประเมินภำยนอก - หำกต้องแก้ไข ขอให้ดำเนินกำรตำม
โดยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ ส่งไปยังผู้ประเมิน
2. ผู้ประเมินตอบกลับถึงเหมำะสมหลังจำกกำรแก้ไข
ขัน้ ตอนที่18
ภำยนอกเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสม
3. หำกไม่เหมำะสม และมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมทำงสถำบันวิจัย
หลังจำกกำรแก้ไขอีกครั้ง
จะแจ้งไปยังหัวหน้ำโครงกำรวิจัยเพื่อทำกำรแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยจัดทำเล่มรำยงำนวิจัยฉบับ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
1. คู่มอื นักวิจัย/ฟอร์มทำเล่มรำยงำนวิจัย
สมบูรณ์ (ฉบับที่แก้ไขตำมข้อเสนอแนะเป็นที่
2. ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม
เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งมีกำรจัดพิมพ์และทำรูปเล่ม
3. ส่ง CDบรรจุไฟล์ รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ (pdf.) จำนวน
ตำมคู่มอื นักวิจัย/ฟอร์มทำเล่มรำยงำนวิจัย
6 แผ่น
จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 25 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)
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แบบประเมินร่ำงรำยงำนกำรวิจัย
ร่ำงรำยงำนกำรวิจัย
ผลกำรพิจำรณำ มีดังนี้ ผ่ำน/ ผ่ำนแบบแก้ไข
บันทึกข้อควำมนำส่ง จำนวน1 ฉบับ
ร่ำงรำยงำนวิจัย ที่แก้ไขแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
ตำรำงประกอบกำรแก้ไข จำนวน 1 ฉบับ

โดยสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบอักขรำวิสุทธิ์
ได้ที่
http://plag.grad.chula.ac.th/

ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

4. ใบเสร็จฉบับจริงที่ใช้จ่ำยตำมจริงของงวดงำนนั้นๆ (ถ้ำมี)
บันทึกข้อควำมขอขยำยเวลำ (มรส. 92) จำนวน1 ฉบับ

21.

กำรขอขยำยเวลำ

22.

กำรมอบรำงวัลสนับสนุนจำวน
3,000 บำท

23.

กำรรำยงำนกำรขอรับทุนอุดหนุน
ผู้รับทุนต้องรำยงำนกำรขอรับทุนอุดหนุนวิจัยผ่ำน หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
วิจัยเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ และเพื่อกำร คณะและส่งมำยังสถำบันวิจัย
ประกันคุณภำพ
โดยผูร้ ับทุนดำเนินกำรกรอกรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์มเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ประจำ เพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับวิทยำลัย/คณะและมหำวิทยำลัย
ต่อไป
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ได้รับ
หัวหน้ำโครงกำรต้องนำเสนอผลงำนวิจัยส่วนหนึ่ง หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
1. ประกำศมหำวิทยำลัยรังสิต เรื่อง กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย (ในส่วนของ หรือทั้งหมดประเภทบรรยำยในงำนประชุมวิชำกำร
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ระดับนำนำชำติ
กำรเผยแพร่เฉพำะระดับนำนำชำติ) ของมหำวิทยำลัยรังสิตและงำนประชุมวิชำกำร
2. ประกำศมหำวิทยำลัยรังสิต เรื่อง กำรมอบรำงวัลสนับสนุนกำร
อื่นๆ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ภำยใต้ควำมเห็นชอบของมหำวิทยำลัย
3. ประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
ในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ พ.ศ.2559
เผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยระดับนำนำชำตินั้น
4. แบบกำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรนำเสนอ
โปรดพิจำรณำเรื่องประกำศกำรสนับสนุนเผยแพร่/
ผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (มรส.93)
จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 25 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)

24.

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย สำมำรถขอขยำยเวลำได้ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ครำวละไม่เกิน 3 เดือน ขยำยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
สถำบันวิจัยมีกำรมอบรำงวัลเมื่อจัดทำรำยงำน สถำบันวิจัย /
วิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3,000 บำทต่อเรื่อง หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
โดยสถำบันวิจัยจะตั้งเบิกให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
หลังจำกได้รับกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรส่ง
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1. สถำบันวิจัยแจ้งไปยังหัวหน้ำโครงกำรวิจัยว่ำได้รับรำงวัล
สนับสนุนจำวน 3,000 บำท
2. หัวหน้ำโครงกำรวิจัยส่งสำเนำบัตรประชำชนมำยังสถำบันวิจัย
จำนวน 1 ฉบับ
3. สถำบันวิจัยตั้ง BR เบิกเงินรำงวัลสนับสนุนจำวน 3,000
บำท
4. หัวหน้ำโครงกำรวิจัยไปรับเงินที่สำนักงำนจ่ำยเงินด้วยตนเอง
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรรับเงินตำมงวดงำนทุนวิจัยในขั้นตอนที่
12 และ 13
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตอ่
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ทั้งนี้จักต้องเป็นไปตำมกำหนดส่งงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้ให้ทุนตำมที่ระบุใน
สัญญำรับทุนโดยไม่มีกำรขอขยำยเวลำ

สถำบันวิจัยส่งไปยังวิทยำลัย/ คณะช่วง
เดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม เพือ่ ขอรับข้อมูล

ติดต่อผู้ประสำนงำนเรื่องกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติ โทร.5688

5

ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยโดยสถำบันวิจัยสนับสนุน
งบประมำณในส่วนของกำรเผยแพร่เฉพำะระดับ
นำนำชำติเท่ำนั้น

25.

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยผ่ำนเวทีงำน
ประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยรังสิต
ที่จัดขึ้นประจำทุกปี

หัวหน้ำโครงกำรส่งบทควำมวิจัยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ของงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยรังสิต (RSU
National and International
Research Conference)

หัวหน้ำโครงกำรวิจัย

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

หมำยเหตุ

5. แบบกำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย
รังสิต (มรส.94)
6. แบบกำรขอรับรำงวัลกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำนชำติ (มรส.95)
7. แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ของ
สำนักงำนมำตรฐำนวิชำกำร
1. เมื่อมีกำรเปิดระบบออนไลน์ของงำนประชุมวิชำกำรฯ สำมำรถ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคลำกร
ดำวน์โหลดเทมเพลตเพื่อเตรียมจัดทำบทควำมวิจัย
มหำวิทยำลัยรังสิต
2. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรส่งผลงำนเพื่อขอรับกำรพิจำรณำ
บทควำมวิจัยเพื่อนำเสนอในงำนประชุมฯ

จัดทำโดยสถำบันวิจัย : สิงหำคม 2561 (ลิขสิทธิ์ สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต)

6

