ปฏิทินการดาเนินงาน
แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 256๒ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(ระยะเวลาทากิจกรรม 18 เดือน)
วัน/เดือน/ปี
๒๗ กันยายน 2561

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กิจกรรม
ทำสัญญำระหว่ำง วช. กับมหำวิทยำลัย
(เบิกเงินงวดที่ 1)

ทำสัญญำขอรับทุนระหว่ำง “ผู้ได้รับทุน” กับ
“มหำวิทยำลัย”
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๑)
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม ครั้งที่ ๑
(เบิกเงินงวดที่ 2)

๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ติดตำม

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ (ครั้งที่ ๑)

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรม ครั้งที่ ๒
(ภำยใน 6 เดือนหลังจำกรับทุน)

รายละเอียดเอกสาร
บัณฑิตวิทยาลัย
จัดส่งเอกสำรให้ วช. ดังนี้
- แบบเสนอกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2ชุด
- แบบคำขอรับเงินผ่ำนธนำคำร จำนวน 4 ชุด
- สำเนำหน้ำแรกสมุดบัญชีเงินฝำก
สัญญำขอรับทุนระหว่ำง “ผู้ได้รับทุน” กับ “มหำวิทยำลัย”
(ผู้รับทุนจัดทำสัญญำคนละ ๓ ฉบับ)
บัณฑิตวิทยาลัยและผู้ได้รับทุน
จัดประชุมชี้แจงกำรดำเนินโครงกำรร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ
และผูไ้ ด้รับทุน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๑)
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรจัดส่งให้ วช. ดังนี้
- สำเนำสัญญำรับทุนรำยโครงกำร ระหว่ำง
"ผู้รับทุน " กับ "มหำวิทยำลัย" โครงกำรละ 1 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย (ครั้งที่ 1) รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน
10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- หนังสือนำส่งถึง วช. โดยแจ้งผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอเบิกเงิน
อุดหนุน งวดที่ ๒
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อแจ้งให้
นิสิตผูไ้ ด้รับทุนจัดทำแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ ๑
ผู้ได้รับทุน จัดส่งเอกสำรผ่ำนคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมส่งให้
บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ (รำยโครงกำร)
ครั้งที่ 1 รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์
PDF เข้ำมำยัง E-mail : nidawan@go.buu.ac.th
- จัดทำบันทึกข้อควำมขอส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (ครั้งที่ ๑)
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (แบบฟอร์มตำมแนบ)
***** ส่งภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ *****
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรส่ง วช. ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรทำกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัย (ครั้งที่ 2) รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน
10 ชุด พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ 1 รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน 1 ชุด
- CD บันทึกข้อมูลแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ จำนวน ๒ ชุด
(บัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้รวบรวมไฟล์ทุกโครงกำรลง CD)

วัน/เดือน/ปี
เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรม

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๒)
ติดตำม

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ (ครั้งที่ ๒)

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(ร่ำง) รำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฯฉบับสมบูรณ์
และแบบสรุปย่อผู้บริหำร (ภำยใน ๑๔ เดือน
หลังจำกรับทุน)

ธันวาคม ๒๕๖๒
๓ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย
(ครั้งที่ ๓)
ติดตำม

๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

ส่งรำยงำนผลกำรทำโครงกำรวิจัยฯ

รายละเอียดเอกสาร
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสำหรับผูไ้ ด้รับทุน
โดยจะแจ้งกำหนดกำรให้ทรำบอีกครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อแจ้งให้
นิสิตผูไ้ ด้รับทุนจัดทำแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ ๒
ผู้ได้รับทุน จัดส่งเอกสำรผ่ำนคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมส่งให้
บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ (รำยโครงกำร)
ครั้งที่ ๒ รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน 1 ชุด พร้อมส่งไฟล์
PDF เข้ำมำยัง E-mail : nidawan@go.buu.ac.th
- จัดทำบันทึกข้อควำมขอส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (ครั้งที่ ๒)
ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (แบบฟอร์มตำมแนบ)
***** ส่งภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒*****
บัณฑิตวิทยาลัย รวบรวมเอกสำรส่ง วช. ดังนี้
- ร่ำงรำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฯ และแบบสรุปย่อผู้บริหำร
รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อม CD
จำนวน 2 ชุด
- แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ครั้งที่ ๒ รำยละเอียดในผนวก 5 จำนวน 1 ชุด
- CD บันทึกข้อมูลแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำฯ จำนวน ๒ ชุด
(บัณฑิตวิทยำลัยเป็นผู้รวบรวมไฟล์ทุกโครงกำรลง CD)
บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสำหรับผูไ้ ด้รับทุน
โดยจะแจ้งกำหนดกำรให้ทรำบอีกครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย ทำหนังสือไปยังคณะ/วิทยาลัย เพื่อแจ้งให้
นิสิตผูไ้ ด้รับทุนรำยงำนผลกำรทำโครงกำรวิจัยฯ (รำยโครงกำร)
ผู้รับทุน จัดส่งเอกสำรผ่ำนคณะ/วิทยาลัย เพื่อรวบรวมส่งให้
บัณฑิตวิทยำลัย ดังนี้
- จัดทำบันทึกข้อควำมขอส่งรำยงำนผลกำรทำโครงกำรวิจัยฯ
(รำยโครงกำร) ต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัย (แบบฟอร์มตำมแนบ)
- วิทยำนิพนธ์ของบัณฑิตผู้ได้รับทุน ซึ่งระบุข้อควำมเป็น
กิตติกรรมประกำศในวิทยำนิพนธ์ว่ำ “ได้รับกำรสนับสนุนกำร
วิจัยภำยใต้แผนงำนเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำนักวิจัยรุ่น
ใหม่ตำมทิศทำงยุทศศำสตร์กำรวิจยั และนวัตกรรม ประเภท
บัณฑิตศึกษำ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ประจำปี ๒๕๖๒” โครงกำรละ ๑ เล่ม
- บทคัดย่อภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ๑ หน้ำ ของบัณฑิตผูร้ ับ
ทุน โครงกำรละ ๑ ชุด (หำกเกิน ๑ หน้ำ ให้สรุปเหลือ ๑ หน้ำ)
- แบบฟอร์มสรุปผลกำรวิจัย/โครงกำรวิจัย ๕ บรรทัด
รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ จำนวนโครงกำรละ ๑ ชุด พร้อม
นำรูปภำพหรือคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องพร้อมคำบรรยำย ประมำณ
๕ บรรทัด ขึ้นเว็บไซต์ http://thai-explore.net และปริ้นท์
หน้ำที่อัพโหลดเรียบร้อยจำนวนโครงกำรละ ๑ ชุด
- ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรในประเทศและ
ต่ำงประเทศ หรือผลงำนที่นำเสนอในกำรประชุมสัมมนำ
วิชำกำร หรือเอกสำรตอบรับกำรตีพิมพ์ผลงำน จำนวนโครงกำร
ละ ๒ ชุด

วัน/เดือน/ปี

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรม

รายละเอียดเอกสาร

- แบบสอบถำมกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรมของบัณฑิตผู้รับทุน โครงกำรละ ๑ ชุด
- แบบสอบถำมกำรประกอบอำชีพของนักวิจัย จำนวนโครงกำร
ละ ๑ ชุด
- CD ข้อมูลกำรทำกิจกรรมฯที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรำยละเอียดที่
กล่ำวไว้ข้ำงต้นทั้งหมดในรูปแบบ MS Word และ PDF จำนวน
โครงกำรละ ๓ ชุด พร้อมส่งไฟล์เข้ำมำยัง E-mail :
nidawan@go.buu.ac.th
***** ส่งภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ *****
รำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ และ
บัณฑิตวิทยาลัย จัดส่งเอกสำรให้ วช. ดังนี้
แบบสรุปย่อผู้บริหำร (เบิกเงินงวดที่ ๓)
- รำยงำนผลกำรทำกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ และแบบสรุปย่อ
(ภำยใน ๑๖ เดือนหลังจำกรับทุน)
ผู้บริหำร รำยละเอียดในภำคผนวก ๕ จำนวน ๑๐ ชุด
พร้อม CD จำนวน 2 ชุด
- เอกสำรของผู้ทไี่ ด้รับทุนทั้งหมดที่รวบรวมไว้
- หนังสือนำส่งถึง วช. โดยแจ้งผลกำรดำเนินงำนเพื่อขอเบิกเงิน
อุดหนุน งวดที่ ๓
------- ปิดโครงการ --------

