ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการเสนอเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 1 และ 2
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้
1 วช. จัดประชุมเรื่องแนวทางการบริหาร
30 สค. 61
ทราบถึงแนวทางการเสนอขอ/จัดสรร ที่
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประเทศกาหนด
ปีงบประมาณ 2563
2 มธ. ประกาศแต่งตั้ง ผู้อานวยการแผนงาน
31 สค. 61
ได้รายชื่อ แผนงานวิจัยและบูรณาการ ใน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
แต่ละกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง
2563
4 เป้าหมาย
3 มธ. ประกาศแจ้งแนวทางและขั้นตอนการ
31 สค. 61
ผอ.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นักวิจัย ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางการ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปยัง
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
หน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ วช. กาหนด
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
4 มธ. จัดประชุมชี้แจงการเสนอของบบูรณา
6 กย. 61
ทราบถึงแนวทางการเสนอของบบูรณาการ
การงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
วิจัยฯ ของบุคลากร มธ. รวมถึงรายละเอียด
งบประมาณ 2563
และปฏิทินการดาเนินงาน
5 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
31 สค. 61
ได้แบบฟอร์มแบบฟอร์ม เอกสารเชิง
นวัตกรรมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1)
หลักการ (Concept proposal) สาหรับ
Concept proposal สาหรับเอกสารเชิง
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
หลักการสาหรับแผนบูรณาการวิจัยและ
โครงการภายใต้แผนงาน ตามรูปแบบที่ วช.
นวัตกรรม และ 2) Concept Proposal
กาหนด
สาหรับโครงการภายใต้แผนงาน จาก เว็บ
ไซด์ NRMS /เวบไซต์ของฝ่ายวิจัย มธ.
6 อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์เสนอขอ
6-12 กย. 61 ผอ. แผนงานได้รายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการภายใต้แผนงานต่างๆ ส่ง concept
โครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ
proposal รายโครงการให้กับผู้อานวยการ
นวัตกรรมของตนเอง สาหรับรวบรวมและ
แผนงานฯ
จัดทาเอกสารเชิงหลักการ สาหรับแผน
บูรณาการวิจัย
7 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
6 – 15 กย. 61 เพื่อผู้ประสานงานคณะได้ตรวจสอบความ
นวัตกรรมจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์ม และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และเพื่อให้การ
ส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการ พร้อมแนบ
ลงระบบเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
Concept Proposal ของโครงการภายใต้
และทันเวลา
แผนงานทุกโครงการ ในรูป File ทางอีเมล
ไปยังผู้ประสานงานคณะ เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร
8 กรณี ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ภายใน 15 กย. 61 ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ วช. กาหนด
ผู้ประสานงานคณะแจ้งนักวิจัยเพิ่มเติม
ข้อมูล และแก้ไขส่งกลับมายังผู้ประสานคณะ
ภายในเวลาที่กาหนด

ขั้นตอนการเสนอเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 1 และ 2
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้
9 กรณี ข้อมูลครบถ้วน
ภายใน 19 กย. 61 ผู้ประสานงานคณะสามารถส่งแผนงานวิจัย
ผู้ประสานงานคณะ นาส่ง เอกสารเชิง
และนวัตกรรม นาส่ง เอกสารเชิงหลักการ
หลักการ (Concept proposal) สาหรับ
(Concept proposal) สาหรับแผนบูรณา
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
การวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ
Concept proposal ของโครงการภายใต้
2563 เข้าระบบ NRMS ได้อย่างครบถ้วน
แผนงานฯ ใน ปีงบประมาณ 2563 เข้า
ถูกต้องและทันเวลา
ระบบ NRMS
10 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบและจัดทาภาพรวมและ ภายใน 20 กย.61 สรุปข้อมูลได้ครบถ้วน และนาส่งเข้าระบบ
สรุปข้อมูลของมหาวิทยาลัย เข้าระบบ
ทันเวลา
NRMS
11 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ภายใน 21 กย. 61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดส่งเอกสารเขา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และยืนยันการ
ระบบ NRMS ได้ตามกาหนดเวลา
เสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept
proposal) ในระบบ NRMS
11 วช. และ สวทน. โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
16 ตค. 61
ข้อเสนอโครงการหลักการและส่งสรุปผลการ
พิจารณามายังมหาวิทยาลัย
12 นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและ 16 ตค. – 1 พย. 61
นวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ
สวทน. จัดทาข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ
NRMS
12 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS
9 พย. 2561
และจัดทาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในรายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทน.

นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตาม
กาหนดเวลา
สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้
ตามกาหนดของ วช. และ สวทน.

-------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
ขั้นตอนการเสนอเสนอรับงบประมาณของแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ของเป้าหมายที่ 3 และ 4
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้
1 วช. จัดประชุมเรื่องแนวทางการบริหาร
30 สค. 61
ทราบถึงแนวทางการเสนอขอ/จัดสรร ที่
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ประเทศกาหนด
ปีงบประมาณ 2563
2 มธ. ประกาศแต่งตั้ง ผู้อานวยการแผนงาน
31 สค. 61
ได้รายชื่อ แผนงานวิจัยและบูรณาการ ใน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
แต่ละกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง
2563
4 เป้าหมาย
3 มธ. ประกาศแจ้งแนวทางและขั้นตอนการ
31 สค. 61
ผอ.แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และ
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
นักวิจัย ทราบถึง ขั้นตอนและแนวทางการ
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ไปยัง
เสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและ
หน่วยงานต่างๆ ตามขั้นตอนที่ วช. กาหนด
นวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
4 มธ. จัดประชุมชี้แจงการเสนอของบบูรณา
6 กย. 61
ทราบถึงแนวทางการเสนอของบบูรณาการ
การงานวิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
วิจัยฯ ของบุคลากร มธ. รวมถึงรายละเอียด
งบประมาณ 2563
และปฏิทินการดาเนินงาน
5 ผู้อานวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและ
16 ตค. 61
ผู้อานวยการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมยื่น
นวัตกรรม ยื่นแผนงานฯ เข้าระบบ NRMS
แผนงานได้ทันตามกาหนดเวลา
โดยมหาวิทยาลัยจะออกรหัส OTP ให้แก่
แผนงาน เพื่อให้ผู้อานวยการออกรหัส OTP
ให้แก่โครงการภายใต้แผนงานฯ
6 นักวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและ 16 ตค. – 1 พย. 61 นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการได้ทันตาม
นวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. และ
กาหนดเวลา
สวทน. จัดทาข้อเสนอการวิจัยยื่นเข้าระบบ
NRMS
7 ฝ่ายวิจัยตรวจสอบข้อมูลในระบบ NRMS
9 พย. 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการ/ภาพรวมของ
และจัดทาสรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย และข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้
รายเป้าหมาย เสนอต่อ วช. และ สวทน.
ตามกาหนดของ วช. และ สวทน.

--------------------------------------------------------

