แผนการดาเนินงานวิจัยและส่ งเสริมงานวิจัย ประจาปี งบประมาณ 2560
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เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานวิ จั ย และส่ งเสริ มงานวิ จ ั ย ประจ าปี งบประมาณ 2560 ของสถาบัน การพลศึ ก ษา
วิทยาเขตอุดรธานี เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล สถาบันฯ จึ งกาหนดแผนการดาเนิ นงานวิจยั และ
ส่ งเสริ มงานวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ว/ด/ป
โครงการ/กิจกรรม
30 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจยั และรายละเอียดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ปี งบประมาณ 2560
3 ต.ค – 31 ต.ค. 59 เปิ ดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2560 ผูข้ อรับทุนส่ งข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั ปี งบประมาณ 2560
4 ต.ค. 59
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิจยั สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ประจาปี 2560
4 ต.ค. 59
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคลินิกวิจยั ประจาปี 2560
4 ต.ค. 59
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
4 พ.ย.59
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั และจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั และประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานคลินิกวิจยั ครั้งที่ 1
7 พ.ย.59
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั
8 พ.ย. – 11 พ.ย. 59 ทาสัญญาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั
16 ม.ค. 60
ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั เบิกงวดที่ 1
18 ม.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจยั และพิจารณารางวัลนักวิจยั ดีเด่น ประจาปี งบประมาณ 2559 และประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานคลินิกวิจยั ครั้งที่ 2
6 ก.พ. 60
มอบรางวัลนักวิจยั ดีเด่น ประจาปี งบประมาณ 2559
8 ก.พ. 60
ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
24 ก.พ. 60
ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (ส่ งเนื้อหาบทที่ 1 – 3) และส่ งเอกสารขออนุมตั ิเบิก
เงินงวดที่ 2 พร้อมรายงานการจ่ายเงินงวดที่ 1
1 มี.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจยั เพื่อติดตามผลโครงการวิจยั และ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
คลินิกวิจยั ครั้งที่ 3
8 มี.ค. 60
จัดโครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
12 พ.ค. 60
ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
15 มิ.ย. 60
ผูไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ส่ งเอกสารขออนุมตั ิเบิกเงินงวดที่ 3 พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 2
5 ก.ค. – 8 ก.ค. 60 ผูว้ ิจยั นาผลงานวิจยั ในปี ที่ผา่ นมา นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 6
15 ส.ค. 60
ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และรายงานการใช้จ่ายเงินทั้งหมด
28 ส.ค. – 2 ต.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนวิจยั และรายละเอียดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั ปี งบประมาณ 2561
28 ส.ค. – 2 ต.ค. 60 เปิ ดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2561 ผูข้ อรับทุนส่ งข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั ปี งบประมาณ 2561
15 ก.ย. 60
สิ้ นสุ ดการส่ งรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์
20 ก.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจยั เพื่อสรุ ปโครงการวิจยั และสังเคราะห์งานวิจยั ประจาปี 2560 และประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานคลินิกวิจยั ครั้งที่ 4
ก.ย. 60
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต
2 ต.ค. 60
ดาเนินการเผยแพร่ รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ปี งบประมาณ 2560 ไปยังหน่วยงานต่างๆ
*** หมายเหตุ : แผนดาเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

