ปฏิทินการดาเนินงาน
แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2561
ระดับปริญญาเอก (ระยะเวลาทากิจกรรม ๒๔ เดือน)
การดาเนินงานในปี ๒๕๖๑
วัน/เดือน/ปี
30 มกราคม 2561

กิจกรรม
ทำสัญญำระหว่ำง วช. กับมหำวิทยำลัย
(เบิกเงินงวดที่ 1)

ทำสัญญำขอรับทุนระหว่ำง “ผู้ได้รับทุน” กับ
“มหำวิทยำลัย”
ช่วงรับมอบงำนจำก กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มำยัง บัณฑิตวิทยาลัย
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (เบิกเงินงวดที่ 2)

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ติดตำม

๒๐-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ติดตำม

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตุลาคม – ธันวาคม

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม ครั้งที่ ๒
(ภำยใน 6 เดือนหลังจำกรับทุน)

จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๑)

เอกสารที่ต้องนาส่ง วช.
กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
จัดส่งเอกสำรให้ วช. ดังนี้
- แบบเสนอกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด พร้อม CD
จำนวน 2 ชุด
- แบบคำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร จำนวน 4 ชุด
- สำเนำหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำก
กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
จัดพิธีลงนำมสัญญำขอรับทุนและจัดประชุมชี้แจงกำร
ดำเนินโครงกำรร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำและผู้ได้รับทุน
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรจัดส่งให้ วช. ดังนี้
- สำเนำสัญญำรับทุนรำยโครงกำร ระหว่ำง
“ผู้รับทุน “ กับ “มหำวิทยำลัย” โครงกำรละ 1 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย (ครั้งที่ 1) รำยละเอียดในผนวก 5
หน้ำ 1-2 จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- หนังสือนำส่งถึง วช. โดยแจ้งผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอ
เบิกเงินอุดหนุน งวดที่ ๒
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งสิตผู้ได้รับทุนจัดทำแบบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั ฯ (รำยโครงกำร)
ผู้ได้รับทุน จัดส่งเอกสำรให้บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ 1 รำยละเอียดในผนวก 5 หน้ำ
4-5 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด ต่อบัณฑิต
วิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรส่ง วช. ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย (ครั้งที่ 2) รำยละเอียดในผนวก 5
หน้ำ 1-2 จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ 1 รำยละเอียดในผนวก 5 หน้ำ
4-5 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด ต่อบัณฑิต
วิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสำหรับผูไ้ ด้รับทุน
โดยจะแจ้งกำหนดกำรให้ทรำบอีกครั้ง

-๒การดาเนินงานในปี ๒๕๖๒
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

เอกสารที่ต้องนาส่ง วช.

30 มกราคม 256๒

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม ครั้งที่ ๓
(เบิกเงินงวดที่ ๓)
(ภำยใน ๑๒ เดือนหลังจำกรับทุน)

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ติดตำม

บัณฑิตวิทยาลัย จัดส่งเอกสำรให้ วช. ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย (ครั้งที่ ๓) รำยละเอียดในผนวก 5
หน้ำ 1-2 จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- หนังสือนำส่งถึง วช. โดยแจ้งผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอ
เบิกเงินอุดหนุน งวดที่ ๓
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งสิตผู้ได้รับทุนจัดทำแบบ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั ฯ (รำยโครงกำร)
ผู้ได้รับทุน จัดส่งเอกสำรให้บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ ๒ รำยละเอียดในผนวก 5 หน้ำ
4-5 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด ต่อบัณฑิต
วิทยำลัย
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรส่ง วช. ดังนี้
- ร่ำงรำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฯ และแบบสรุปย่อ
ผู้บริหำร รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ หน้ำ ๓ จำนวน
๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ ๒ รำยละเอียดในผนวก 5 หน้ำ
4-5 จำนวน 1 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสำหรับผูไ้ ด้รับทุน
โดยจะแจ้งกำหนดกำรให้ทรำบอีกครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือแจ้งสิตผู้ได้รับทุนรำยงำนผล
กำรทำโครงกำรวิจัยฯ (รำยโครงกำร)
ผู้รับทุน จัดส่งเอกสำรให้บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- ดุษฎีนิพนธ์ของบัณฑิตผูไ้ ด้รับทุน โครงกำรละ ๑ เล่ม
- บทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ๑ หน้ำ ของ
บัณฑิตผู้รับทุน โครงกำรละ ๑ ชุด (หำกเกิน ๑ หน้ำ ให้
สรุปเหลือ ๑ หน้ำ)
- แบบสอบถำมกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรมของบัณฑิตผูร้ ับทุน โครงกำรละ ๑ ชุด
รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ หน้ำ ๘-๙ โครงกำรละ ๑
ชุด
- แบบฟอร์มสรุปผลกำรวิจัย/โครงกำรวิจัย ๕ บรรทัด
รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ หน้ำ ๖-๗ จำนวนโครงกำร
ละ ๑ ชุด พร้อมนำรูปภำพหรือคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง
พร้อมคำบรรยำย ประมำณ ๕ บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์
http://thai-explore.net และปริ้นท์หน้ำที่อัพโหลด
เรียบร้อยจำนวนโครงกำรละ ๑ ชุด

๑๕–๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ติดตำม

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม ครั้งที่ ๔
(ภำยใน ๑๔ เดือนหลังจำกรับทุน)

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๒)
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ติดตำม
๑๕ ตุลาคม –
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ติดตำม

-๓วัน/เดือน/ปี

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรม

รำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฉบับสมบูรณ์
(เบิกเงินงวดที่ ๔)
(ภำยใน ๒๒ เดือนหลังจำกรับทุน)

------- ปิดโครงการ --------

เอกสารที่ต้องนาส่ง วช.
- ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรในประเทศและ
ต่ำงประเทศ หรือผลงำนที่นำเสนอในกำรประชุมสัมมนำ
วิชำกำร หรือเอกสำรตอบรับกำรตีพิมพ์ผลงำน จำนวน
โครงกำรละ ๒ ชุด
- CD ข้อมูลกำรทำกิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
รำยละเอียดที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS
Word และ PDF จำนวนโครงกำรละ ๒ ชุด
บัณฑิตวิทยาลัย จัดส่งเอกสำรให้ วช. ดังนี้
- รำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ และแบบสรุป
ย่อผู้บริหำร รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ หน้ำ ๓ จำนวน
๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- เอกสำรของบัณฑิตผูไ้ ด้รบั ทุนทั้งหมดที่รวบรวมไว้
- หนังสือนำส่งถึง วช. โดยแจ้งผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอ
เบิกเงินอุดหนุน งวดที่ ๔

