
ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research) สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.  ประกาศผลพิจารณาและทําสญัญารบัทุนสนับสนุน   วันท่ี 19 มีนาคม 2563  

2.  เบิกจายเงินทุนสนับสนุน งวดท่ี 1  (รอยละ 60) 20 วันทําการ นับตั้งแตวันทํา

สัญญาและจัดสงเอกสารครบ 

หลักฐานตามท่ีแนบในสัญญา 

3. ผูไดรับทุนท่ีจัดทํารายงาน จํานวน 1 บท หรือมากกวา 1 บท โดยจัดสงคลินิก

อาจารยเรืองชัยไดดวยตัวเอง (หากผลงานของผูไดรับทุนผานคลินิกอาจารย 

เรืองชัยเรียบรอยแลวใหสงเอกสารยืนยันจากอีเมลของอาจารยเรืองชัย) 

ภายในวันท่ี 16 กันยายน 

2563 

จัดสงคลินิกอาจารยเรืองชัย 

E-mail : ruajar@kku.ac.th 

โทรศัพท 08-9617-7878 

4.  ผูไดรับทุนจดัสงไฟลรายงานความกาวหนา จํานวน 3  บทหรือมากกวาน้ี 

เพ่ือจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหขอเสนอแนะ (ผานทางระบบบริหารจดัการ

งานวิจัย DRMS)  ท่ีเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th/snru-drms 

 

ภายในวันท่ี 16 กันยายน 

2563 

สงไฟลขอมลู .docx และ .pdf  

(ผานทางระบบบริหารจดัการ

งานวิจัย DRMS) ท่ีเว็บไซต 

http://rdi.snru.ac.th/snru-

drms 

5.  ผูไดรับทุนทุกทานจะตองเขารวมนําเสนอรายงานความกาวหนา  

จํานวน 3 บทหรือมากกวาน้ี เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารยเรอืงชัย 

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 

2563 

 

6.  สงเอกสารรายงานความกาวหนา  รอบ 6  เดือน ดังน้ี     

    1) แบบหนังสือนําสงรายงานความกาวหนา ในรูปแบบเอกสาร  

       จํานวน 1 ฉบับ 

    2) แบบสรุปรายงานความกาวหนา ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ  

และสงไฟลขอมลู .docx และ .pdf  

    3) รูปแบบรายงานความกาวหนา (ขอมูลงานจํานวน 3 บทหรือมากกวาน้ี) 

สงไฟลขอมลู .docx และ .pdf 

    4) รายงานการเงินท่ีไดรับงวดท่ี 1 รอยละ 60 ในรูปแบบเอกสาร  

        จํานวน 1 ฉบับ และสงไฟล .docx และ .pdf  

    5) พิมพเอกสารยืนยันการสงผานระบบ DRMS 

ภายในวันท่ี 30 กันยายน 

2563 

1) สงไฟลขอมูล .docx และ 

.pdf  (ผานทางระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย DRMS)  

 ท่ีเว็บไซต

http://rdi.snru.ac.th/snru-

drms 

2) ในรูปแบบเอกสาร ใหพิมพ 

สงท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. กรณีเปลี่ยนแปลงขอเสนอโครงการ เปลีย่นช่ือเรื่อง ใหดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแตวันทําสัญญา (ถามี)  

ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 

2563 (ถามี)  

จัดสงบันทึกขอความ

เปลี่ยนแปลงโครงการ 

8.  เบิกจายเงินสนับสนุน งวดท่ี 2 (รอยละ 25) 20 วันทําการ นับตั้งแต 

สงรายงานความกาวหนา 

เอกสารหลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 

1) บันทึกขอความอนุมัติเบิก  

ท่ีออกเลขท่ีหนังสือจาก

หนวยงานท่ีทานสังกัดเรยีบรอย

แลว 

2) สําเนาบัตรประชาชน  

(รับรองสําเนาถูกตอง) 

3) ใบสําคัญรับเงิน  

 

 

9. กรณีดําเนินการไมแลวเสร็จสามารถขยายระยะเวลาตอสญัญาได 1 ครั้ง    

    ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน  

ภายในวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

กอนครบกําหนดในสญัญา 

จัดสงบันทึกช้ีแจงสถานะ

โครงการท่ีไดผานผูบังคับบัญชา

เบ้ืองตนเรียบรอยแลว 

mailto:ruajar@kku.ac.th
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กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

10. ผูไดรับทุนจดัสงไฟลและเลมรายงานฉบับราง จํานวน 5 บท เพ่ือจัดสงให

ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ (ผานทางระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS)   

ท่ีเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th/snru-drms 

 

ภายในวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

 

สงไฟลขอมลู .docx และ .pdf  

(ผานทางระบบบริหารจดัการ

งานวิจัย DRMS) ท่ีเว็บไซต 

 http://rdi.snru.ac.th/snru-

drms 

11. ผูไดรับทุนทุกทานจะตองเขารวมนําเสนอรายงาน จํานวน 5 บท เพ่ือรับฟง

ขอเสนอแนะจากอาจารยเรืองชัย 

ภายในเดือน มีนาคม 2564 
 

12. สงรายงานฉบับสมบูรณ (ตามแบบหนังสือนําสงรายงานฉบับสมบูรณ)          

     1)  เลมรายงานฉบับสมบูรณ ในรูปแบบเอกสาร จํานวน 3 เลม (รูปแบบ 

ปกสีขาวเขาเลมแบบสันกาวเคลือบ)  

     2) หนังสือรับรองการใชประโยชนจากคูมือ/ผลงานเชิงวิเคราะห/ผลงานเชิง

สังเคราะห มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากหนวยงานภายในหรือภายนอก 

จํานวน 1 ฉบับ (ใสในเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ) ในรูปแบบเอกสาร 

    3) รายงานการเงินท่ีไดรับตลอดท้ังโครงการ ในรูปแบบเอกสาร 

       จํานวน 1 ฉบับ และสงไฟล .xls และ .pdf 

    4) พิมพเอกสารยืนยันการสงผานระบบ DRMS ในรูปแบบเอกสาร 

ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2564  1) สงไฟลขอมูล .docx  

และ .pdf  (ผานทางระบบ

บริหารจดัการงานวิจัย DRMS) 

ท่ีเว็บไซต

http://rdi.snru.ac.th/snru-

drms 

2) ในรูปแบบเอกสาร ใหพิมพ 

สงท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3) รายงานฉบับสมบูรณ 

ใหรวมไฟลท้ังหมดเปนไฟลเดียว 

13. เบิกจายเงินทุนสนับสนุน งวดท่ี 3 (รอยละ 15) 20 วันทําการ นับตั้งแต 

สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

เอกสารหลักฐานประกอบการ

เบิกจาย 

1) บันทึกขอความอนุมัติเบิก  

ท่ีออกเลขท่ีหนังสือจาก

หนวยงานท่ีทานสังกัดเรยีบรอย

แลว 

2) สําเนาบัตรประชาชน  

(รับรองสําเนาถูกตอง) 

3) ใบสําคัญรับเงิน 

14. บันทึกขอมูลปดโครงการผานระบบบรหิารจดัการงานวิจัย (ระบบ DRMS) ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 จัดทําหนังสือแจงตอ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 

เพ่ือขยายระยะเวลากอนครบ

กําหนดสงรายงานฉบับสมบูรณ 

อยางนอย 15 วัน และสามารถ

ขยายระยะเวลาได 1 ครั้ง ไม

เกิน 6 เดอืน 

15. เสร็จสิ้นโครงการ ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 เผยแพรเลมรายงานผานเว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สามารถดาวนโหลดเอกสารและแบบฟอรม ไดท่ี http://rdi.snru.ac.th 

 


