ปฏิทินการบริหารงานวิจัยประจาปีงบประมาณ 2559 กรมปศุสัตว์
เดือน

นักวิจัย

ตุลาคม 2558

ส่งรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจยั ที่
สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2558
เสนอคณะกรรมการวิชาการ
สานัก/กอง เพื่อพิจารณา

ผู้ประสานงานสานัก/กอง
ติดตามและรวบรวม
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ของโครงการวิจยั ที่สิ้นสุด
ในปีงบประมาณ 2558
เสนอคณะกรรมการ
วิชาการสานัก/กอง เพื่อ
พิจารณา

ผู้ประสานงาน กผง.

คณะอนุกรรมการฯ

ติดตามและรวบรวม
Œ
พิจารณารายงาน
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ของโครงการวิจยั ที่สิ้นสุดใน
ปีงบประมาณ 2551-2558

ส่งรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ของโครงการวิจยั ที่
สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2558
ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการสานัก/
กอง ให้กองแผนงานเพื่อ
เสนออนุกรรมการวิจยั กรม
ปศุสัตว์

-

• จัดลาดับความสาคัญของ

ข้อเสนอโครงการวิจยั
ปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ
บช-3 และบทสรุปตามแบบ
ว-6 ส่ง วช.

จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2561 เสนอ
คณะกรรมการวิชาการสานัก/
กอง
- กรณีได้รบั งบวิจยั - เริ่ม
ดาเนินงานวิจยั งบปี 59
- กรณีไม่ได้รบั งบวิจยั - จัดทา
concept paper งาน
-

-

ลงข้อมูลข้อเสนอ
โครงการวิจยั ที่ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณปี 2559
ในระบบ NRMS

-

จัดทาโครงการจัดประชุม
วิชาการประจาปี 2559
โครงการประกวดผลงานวิจยั /
วิชาการ

Bord ติดตามและ
ประเมินผล
แจ้งหน่วยงาน
คัดเลือกผลงานวิจยั /
วิชาการเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในปี 2559

เดือน

นักวิจัย

ผู้ประสานงานสานัก/กอง

ผู้ประสานงาน กผง.

คณะอนุกรรมการฯ

Bord ติดตามและ
ประเมินผล

พฤศจิกายน 2558 ส่งรายงานผลงานวิจยั
- มีนาคม 2559 ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการของกอง/สานัก ให้
กองแผนงาน เพื่อเสนอ
อนุกรรมการวิจยั กรมปศุสัตว์
นักวิจยั ส่งรายงาน
ผลงานวิจยั พร้อมไฟล์ ที่ได้
แก้ไขตามมติของ
คณะอนุกรรมการวิจยั ฯ ผ่าน
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
วิจยั ฯ มายัง กผง. เพื่อเสนอ
กรมฯ อนุมัติให้เผยแพร่ได้
และปิดโครงการในระบบ
NRMS

ติดตามและรวบรวม
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ของโครงการวิจยั ที่สิ้นสุด
ในปีงบประมาณ 2558
เสนอคณะกรรมการ
วิชาการสานัก/กอง เพื่อ
พิจารณา

กองแผนงาน เสนอ
พิจารณารายงาน
รายงานผลงานวิจยั ที่ผ่าน
ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
คณะกรรมการวิชาการจาก
กอง/สานักให้
คณะอนุกรรมการวิจยั การปศุ
สัตว์เฉพาะด้านเพื่อพิจารณา

ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559
ในระบบ NRMS และ
ประชุม/ดูงานรอบ 3
และ 6 เดือน คือ เดือนธันวาคม 2558 เดือนมีนาคม 2559

จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2561 เสนอ
คณะกรรมการวิชาการ
สานัก/กอง
•
ทราบผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจยั ปี
2560 จาก วช.

ประสานงาน ติดตาม
การจัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2561 เพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
วิชาการกอง/สานัก

ประมาณเดือนมีนาคมเมษายน 2559 แจ้งผลการ
ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2560 ให้
นักวิจยั ทราบ

รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559 ใน
ระบบ NRMS รอบ 3 และ
6 เดือน คือ เดือนธันวาคม
2558 และ มีนาคม 2559

ติดตามและตรวจสอบ
การรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559 ใน
ระบบ NRMS รอบ 3 และ
6 เดือน คือ เดือน
ธันวาคม 2558 และ
มีนาคม 2559

ติดตามและตรวจสอบ
การรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559 ใน
ระบบ NRMS รอบ 3 และ
6 เดือน คือ เดือนธันวาคม
2558 และ มีนาคม 2560

คัดเลือก
ผลงานวิจยั /วิชาการ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในปี 2558 เพื่อจัด
นิทรรศการและมอบ
ประกาศฯในงาน
ประชุมวิชากรปศุสัตว์
ปี 2559
-

เมษายน 2559

จัดทาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2561 เสนอ
คณะกรรมการวิชาการ
สานัก/กอง

-

เตรียมจัดประชุมวิชาการ
ปศุสัตว์ประจาปี 2559 และ
การประกวดผลงานวิจยั /
วิชาการ

-

เดือน

นักวิจัย

ผู้ประสานงานสานัก/กอง

พฤษภาคม- 
Ž จัดทาข้อเสนอ
รวบรวมข้อเสนอ
กรกฎาคม 2559 โครงการวิจยั ปี 2561 เสนอ โครงการวิจยั ที่ของบปี 2561
คณะกรรมการวิชาการสานัก/ เสนอ กองแผนงาน
กอง
ส่งข้อเสนอโครงการวิจยั ปี
2561(ทั้งโครงการต่อเนื่อง
และโครงการใหม่) โดย
- ประเภทแผนงานวิจยั
(Research Program) ใช้
แบบแผนงานวิจยั (ฉบับ
ปรับปรุงปี ล่าสุด)*
- ประเภทโครงการวิจยั
(Research Project) ใช้แบบ
โครงการวิจยั (ฉบับปรับปรุงปี
ล่าสุด) *
สาหรับโครงการต่อเนื่องต้อง
แนบรายงานความก้าวหน้า
(แบบ ต-1ช/ด)
** ทั้ง แบบแผนงานวิจยั แบบ
โครงการวิจยั และ แบบ ต-1
ช/ด จะต้องมีลายเซ็นชื่อ
าข้อเสนอโครงการวิ
ทีหั่วผหน้
่านการพิ
จารณาจาก จยั
คณะกรรมการกอง/สานักแล้ว
ให้กองแผนงาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

ผู้ประสานงาน กผง.

คณะอนุกรรมการฯ

Bord ติดตามและ
ประเมินผล

จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์
ประจาปี 2559 และการ
ประกวดผลงานวิจยั /วิชาการ
รวบรวมข้อเสนอ
โครงการวิจยั งบปี 2561 ที่
ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการกอง/
สานักแล้ว เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการวิจยั กรมฯ
แต่ละด้าน

 คณะอนุกรรมการ
วิจยั การปศุสัตว์แต่ละ
ด้าน พิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั กรณีที่มี
การให้แก้ไข ปรับปรุง
ให้ส่งกลับนักวิจยั เพื่อ
แก้ไขปรับปรุง แล้ว
ส่งกลับมาที่
อนุกรรมการฯ

Œ ติดตามรายงาน

ความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559
ในระบบ NRMS และ
ดูงาน รอบ 9 เดือน
คือ - เดือนมิถุนายน
2559

คณะอนุกรรมการ
วิจยั การปศุสัตว์แต่ละ
ด้านตรวจสอบความ
ถูกต้อง

เดือน

นักวิจัย

สิงหาคม • นักวิจยั ต้องกรอกข้อเสนอ

กันยายน 2559 โครงการวิจยั ปี 2561 ที่ผ่าน
การพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิจยั กรมฯ
แล้ว ในระบบ NRMS
(http://nrms.go.th) โดย
แนบ File Computer ดังนี้
-ข้อเสนอโครงการวิจยั ใหม่
แนบ แผนงานวิจยั /
โครงการวิจยั (ฉบับปรับปรุงปี
ล่าสุด)*
-ข้อเสนอโครงการวิจยั
ต่อเนื่อง แนบแผนงานวิจยั /
โครงการวิจยั และรายงาน
ความก้าวหน้าตามแบบ ต-1
ช/ด
- ต้องมีลายเซ็นต์ชื่อหัวหน้า
โครงการวิจยั ในไฟล์แนบด้วย
พร้อมทั้งส่งในรูปเอกสารพร้อม
ไฟล์ มายังกองแผนงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่
20 กันยายน 2559
-

ผู้ประสานงานสานัก/กอง

ผู้ประสานงาน กผง.

คณะอนุกรรมการฯ

Bord ติดตามและ
ประเมินผล

รวบรวมข้อเสนอ
โครงการวิจยั ปี 2561 ที่
แก้ไขตามมติของ
คณะอนุกรรมการวิจยั แต่
ละด้าน พร้อมไฟล์ ส่ง กผง.

เสนอขออนุมัติ
โครงการวิจยั ที่ผ่านการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการ
วิจยั การปศุสัตว์

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการวิจยั
พิจารณาจัดเรียงลาดับ
ความสาคัญของ
โครงการวิจยั

-

ติดตามและตรวจสอบ
การรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559 ใน
ระบบ NRPM รอบ 12
เดือน คือ - เดือน
กันยายน 2559

เสนอขออนุมัติ
โครงการวิจยั ที่ผ่านการ
พิจารณาต่อคณะกรรมการ
กากับสัตว์ทดลองกรมปศุสัตว์

ประธานอนุ
กรรมการฯ แต่ละด้าน
แจ้งผลการอนุมัติให้
กอง/สานักเพื่อแจ้ง
นักวิจยั ต่อไป

-

เดือน

นักวิจัย

ผู้ประสานงานสานัก/กอง

ผู้ประสานงาน กผง.

คณะอนุกรรมการฯ

Bord ติดตามและ
ประเมินผล

กันยายน - 10
ตุลาคม 2559

-

-

Œ ติดตามข้อเสนอ

โครงการวิจยั ปี 2561 ที่แก้ไข
ตามมติของคณะอนุกรรมการ
วิจยั แต่ละด้าน พร้อมไฟล์
เพื่อจัดทาแบบ บช-3 และ ว-6Œ

-

-

กองแผนงาน ดาเนินการ
ดังนี้
-จัดทาเอกสารกากับการ
ใช้สัตว์เพื่อการวิจยั และการ
ทดสอบ จัดลาดับสาคัญตาม
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ (บช3) และบทสรุปภาพรวม ตาม
แบบ
ว-6 ผ่านระบบ NRMS พร้อม
จัดส่งเอกสารที่มีหัวหน้า
หน่วยงานราชการเป็นผู้ลง
นามและหลักฐานทั้งหมดไปที่
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.)
-ส่งสาเนาข้อเสนอ
โครงการวิจยั ที่ได้จดั ลาดับ
ความสาคัญแล้วตามบัญชี
รายชื่อ (บช-3) ให้กอง
แผนงานเพื่อประกอบการขอ
งบประมาณรายจ่
ายประจาปี
ติดตามและตรวจสอบการ

-

วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
ผลงานวิจยั /วิชาการที่
ผ่านมาสรุปเป็นองค์
ความรู้ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในปี
2560
ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559
รอบ 12 เดือน คือ เดือนมิถุนายน 2559

รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2559 ใน
ระบบ NRMSรอบ 12 เดือน
คือ - เดือนกันยายน 2559

รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานวิจยั ปีงบประมาณ
2559ในระบบ NRMS รอบ
12 เดือน คือ- เดือน
กันยายน 2559
หมายเหตุ * สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ในการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติ ครม. ทาง วช. จะไม่เปิดรับข้อเสนอการวิจยั ครั้งที่ 2 หากพ้นกาหนดระยะเวลา วช.
จะปิดระบบทันทีและถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจัดส่งข้อเสนอการวิจยั ดังกล่าว และเดือนมีนาคมของทุกปี วช. แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั

