
วนั เดอืน ปี กจิกรรม เอกสารทีต่อ้งส่ง วช.

30 มกราคม 2561 ท าสญัญาระหวา่ง วช. กบัมหาวทิยาลยั 

(เบกิเงนิงวดที ่1)
บณัฑติวทิยาลยัจดัสง่เอกสารให ้วช. ดงันี้

- แบบเสนอกจิกรรมฯ จ านวน 10 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

- แบบค าขอรบัเงนิผ่านธนาคาร จ านวน 4 ชดุ

- ส าเนาหนา้แรกสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย 

จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4 ชดุ

23 มนีาคม 2561 กจิกรรมสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยั บณัฑติวทิยาลยัจดัประชมุชีแ้จงผูไ้ดร้บัทนุและอาจารยท์ี่

ปรกึษา 

30 มนีาคม 2561 รายงานความกา้วหนา้ ภายใน 2 เดอืน

(เบกิเงนิงวดที ่2)
บณัฑติวทิยาลยั รวบรวมเอกสารจดัสง่ให ้วช. ดงันี ้ 

- ส าเนาสญัญารบัทุนรายโครงการ ระหวา่ง "ผูร้บัทนุ" กบั

"บณัฑติวทิยาลยั" โครงการละ 1 ชดุ

- แบบรายงานความกา้วหนา้การท ากจิกรรมสง่เสรมิและ

สนับสนุนการวจิยั (คร ัง้ที ่1) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 1-2 

จ านวน 10 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

เมษายน-พฤษภาคม

2561

กจิกรรมสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยั บณัฑติวทิยาลยั จดักจิกรรมส าหรบัผูร้บัทนุฯ โดยจะแจง้ให ้

ทราบเป็นรายคร ัง้

ปฏทินิการด าเนินงาน แผนพฒันาศกัยภาพบณัฑติวจิยัรุน่ใหม่ 

ระดบัปรญิญาเอก (ระยะเวลาท ากจิกรรม 24 เดอืน)



วนั เดอืน ปี กจิกรรม เอกสารทีต่อ้งส่ง วช.

15 มถินุายน 2561 ตดิตาม บณัฑติวทิยาลยัท าหนังสอืแจง้นิสติผูร้บัทุนจดัท าแบบรายงาน

ความกา้วหนา้โครงการวจิยัฯ

1-15 กรกฎาคม 2561 ตดิตาม ผูไ้ดร้บัทุน จดัสง่เอกสารใหบ้ณัฑติวทิยาลยัดงันี้

- แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั (ส าหรบับณัฑติผูร้บั

ทนุ) (คร ัง้ที ่1) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 4-5 จ านวน 1 ชดุ 

พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ ตอ่บณัฑติวทิยาลยั

- บนัทกึรายงานการใชเ้งนิงวดตามแบบฟอรม์บณัฑติวทิยาลยั 

พรอ้มส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืใบส าคญัรบัเงนิ ระบุทีอ่ยูใ่นนาม

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโลก

30 กรกฎาคม 2561 รายงานความกา้วหนา้ ภายใน 6 เดอืน บณัฑติวทิยาลยั รวบรวมเอกสารสง่ วช. ดงันี ้

- แบบรายงานความกา้วหนา้การท ากจิกรรมสง่เสรมิและ

สนับสนุนการวจิยั (คร ัง้ที ่2) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 1-2 

จ านวน 10 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

- แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั (ส าหรบับณัฑติ

ผูร้บัทนุ) (คร ัง้ที ่1) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 4-5 จ านวน      

1 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

สงิหาคม –ธนัวาคม 

2561

กจิกรรมสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยั บณัฑติวทิยาลยั จดักจิกรรมส าหรบัผูร้บัทนุฯ โดยจะแจง้ให ้

ทราบเป็นรายคร ัง้



วนั เดอืน ปี กจิกรรม เอกสารทีต่อ้งส่ง วช.

30 มกราคม 2562 รายงานความกา้วหนา้ ภายใน 12 เดอืน

(เบกิเงนิงวดที ่3)
บณัฑติวทิยาลยั จดัสง่แบบรายงานความกา้วหนา้การท า

กจิกรรมสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยั (คร ัง้ที ่3) รายละเอยีด   

ในผนวก 5 หนา้ 1-2 จ านวน 10 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

1 กมุภาพนัธ ์2562 ตดิตาม บณัฑติวทิยาลยั ท าหนังสอืแจง้นิสติผูร้บัทุนจดัท าแบบรายงาน

ความกา้วหนา้โครงการวจิยัฯ (คร ัง้ที ่2)

15-20 กมุภาพนัธ ์2562 ตดิตาม ผูไ้ดร้บัทุน จดัสง่เอกสารใหบ้ณัฑติวทิยาลยัดงันี้

- แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั (ส าหรบับณัฑติผูร้บั

ทนุ) (คร ัง้ที ่2) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 4-5 จ านวน 

โครงการละ 1 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ

- บนัทกึรายงานการใชเ้งนิงวดตามแบบฟอรม์บณัฑติวทิยาลยั 

พรอ้มส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืใบส าคญัรบัเงนิ ระบุทีอ่ยูใ่นนาม

บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยันเรศวร อ.เมอืง จ.พษิณุโล

30 มนีาคม 2562 รายงานความกา้วหนา้ ภายใน 14 เดอืน บณัฑติวทิยาลยั รวบรวมเอกสารสง่ วช. ดงันี ้

- รา่งรายงานผลการท ากจิกรรมฯ และแบบสรปุยอ่ผูบ้รหิาร 

รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 3 จ านวน 10 ชดุ พรอ้ม CD 

จ านวน 2 ชดุ

- แบบรายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั (ส าหรบับณัฑติผูร้บั

ทนุ) (คร ัง้ที ่2) รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 4-5 จ านวน 

โครงการละ 1 ชดุ พรอ้ม CD จ านวน 2 ชดุ



วนั เดอืน ปี กจิกรรม เอกสารทีต่อ้งส่ง วช.

เมษายน – กนัยายน 

2562

กจิกรรมสง่เสรมิและสนับสนุนการวจิยั บณัฑติวทิยาลยั จดักจิกรรมส าหรบัผูร้บัทนุฯ โดยจะแจง้ให ้

ทราบเป็นรายคร ัง้

1 ตลุาคม 2562 ตดิตาม บณัฑติวทิยาลยั ท าหนังสอืแจง้นิสติผูร้บัทุนรายงานผลการท า

โครงการฯ

15 ตลุาคม –

15 พฤศจกิายน

ตดิตาม ผูร้บัทุน จดัสง่เอกสารใหบ้ณัฑติวทิยาลยั ดงันี้

- วทิยานิพนธข์องบณัฑติผูร้บัทนุ โครงการละ 1 เลม่

- บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 1 หนา้ของบณัฑติผูร้บั

ทนุ โครงการละ 1 ชดุ

- แบบฟอรม์สรปุผลงานวจิยั/โครงการวจิยั 5 บรรทดั 

รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 6-7 โครงการละ 1 ชดุ

- แบบสอบถามการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็น

รปูธรรมของบณัฑติผูร้บัทนุ โครงการละ 1 ชดุ รายละเอยีดใน

ผนวก 5 หนา้ 8-9 โครงการละ 1 ชดุ

- ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารในประเทศและตา่ง ประเทศ

หรอืผลงานทีน่ าเสนอในการประชมุสมัมนาวชิาการ หรอืเอกสาร

ตอบรบัการตพีมิพผ์ลงาน โครงการละ 2 ชดุ

30 พฤศจกิายน 2562 รายงานผลการท ากจิกรรมฉบบัสมบูรณ ์

ภายใน 22 เดอืน (เบกิเงนิงวดที ่4)
บณัฑติวทิยาลยั จดัสง่รายงานผลการท ากจิกรรมฯ ฉบบั

สมบูรณ ์รายละเอยีดในผนวก 5 หนา้ 3 จ านวน 15 ชดุ พรอ้ม

CD จ านวน 2 ชดุ และเอกสารผูร้บัทนุฯ (ปิดโครงการ)


