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 ค าน า 
 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ได้จัดท าคู่มือ โครงการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการ การเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (ทุนวิจัย 

Hands-on 2563) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้รับทุน ให้ทราบถึงแนวทาง หลักเกณฑ์ การได้รับทุน 

พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประเภททุน เงื่อนไขการรับทุน หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

งบประมาณ และการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ

เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการวิจัยต่อไป 
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1. รายละเอียดทุนวิจัย 

 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน 

ร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ (ทุนวิจัย Hands-on 2563) 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัย

พื้นฐานว่าเป็นส่ิงส าคัญน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ให้มีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยง

ระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะท าให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและน าไปสู่การขับเคล่ือนประเทศด้วยงา

รนวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนทนุวิจัยพืน้ฐานต้ังแต่ระดับนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่น

กลาง ต้ังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้มีการส่ังสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ใน

หลากหลายมิติ โดยมุ่งหมายว่านักวิจัยที่เคยรับทุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ในระดับนักวิจัยรุ่นกลางขึ้นไปจะเปน็

นักวิจัยที่มีพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และมีศักยภาพในการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อผลิตผลงานวิจัย/องค์

ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคล่ือนพฒันาทอ้งถ่ินโดยบูรณาการกับการเรียน

การสอน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่เคยได้รับทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอด

ผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
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1.1 รายละเอียดทุนวิจัย 

 

การสนบัสนนุทนุ 

 

 ระยะเวลาด าเนินงาน :  
นบัต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญารับทนุ ส้ินสุด กันยายน 2563 

 

 ลักษณะทนุ :  

ทนุส าหรับอาจารยป์ระจ า (นักวิจัยหน้าใหม่*) ร่วมกับนักศึกษา มทร.ล้านนา  

 

 จ านวนการสนับสนุนทุน : จ านวน 22 ทนุ งบประมาณ 35,000 บาท/ทุน  

(รวมงบประมาณ 770,000 บาท) 

1) คณะวิศวกรรมศาสตร ์รวม 6 โครงการ  

ประกอบด้วย :  

เชียงใหม่ เชยีงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก ตาก (พืน้ที่ละ 1 ทนุ/โครงการ) 

2) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รวม 7 โครงการ  

ประกอบด้วย :  

เชียงใหม่ เชยีงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก ตาก สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร   

(พืน้ที่ละ 1 ทุน/โครงการ) 

3) คณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ รวม 6 โครงการ  

ประกอบด้วย :  

เชียงใหม่ เชยีงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก ตาก (พืน้ที่ละ 1 ทนุ/โครงการ) 

4) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 2 โครงการ  

ประกอบด้วย :  

เชียงใหม่ ตาก (พืน้ที่ละ 1 ทนุ/โครงการ) 

5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ รวม 1 โครงการ 

 

ข้อก าหนด/คุณสมบัติ ผู้รบัทนุ 

 

1) เปน็อาจารยป์ระจ า สังกัด มทร.ล้านนา (นักวิจัยหนา้ใหม่*) ที่ยังไม่เคยได้รับทนุสนบัสนนุวิจัยจาก 

มทร.ล้านนา หรือ ทนุจากหน่วยงานภายนอก มากอ่น เปน็หัวหน้าโครงการ 

2) มีอาจารย์ มทร.ล้านนา (นักวิจัยพี่เล้ียง หรือนักวิจยัที่เคยได้รับทนุ) เปน็ผู้ร่วมโครงการ อย่าง

น้อย 1 คน 

3) มีนักศึกษา เปน็ผู้ร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 คน  

4) มีการระบุผู้ได้รับผลกระทบ หรือคาดว่าจะน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ (End User)  

5) สนับสนุนให้นักวิจัยทีไ่ด้รับทนุน าผลงานเข้าร่วมน าเสนอในการประชุมวิชาการ (การประชุม

วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 6  

(6
th
 Conference on Research and Creative Innovations: 6

th
 CRCI) 
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เงื่อนไขการรบัทนุ 

 

1) ผู้รับทนุต้องน าผลงานวิจัย / องคค์วามรู้ / นวัตกรรม น าไปถ่ายทอดผลงานเพื่อการ

ขับเคล่ือนพัฒนาทอ้งถ่ินโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือน าผลงานไปเผยแพร่

บริการวิชาการสู่ชุมชน / สถานประกอบการ เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ เปน็ต้น โดยมีหลักฐานและ

หนังสือรับรองจากผู้น าชุมชน / ผู้ประกอบการว่าได้รับประโยชน์จริง แบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) ผู้รับทนุต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบที่ก าหนดให้ 

 

งบประมาณ   

 

งบประมาณสนบัสนนุวิจัย ทั้งหมด 770,000 บาท (ทนุละ 35,000 บาท)  

เบิกจ่าย 3 งวด ดังนี้ 

 งวดที่ 1  
สัดส่วน 50% (งบประมาณ 17,500 บาท) ภายใน วนัที่ 30 เมษายน 2563 

เอกสารประกอบ 

1) สัญญารับทุน (ฉบบัลงนาม) 

2) ข้อเสนอโครงการ 

3) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 1 

 

 งวดที่ 2  
สัดส่วน 40% (งบประมาณ14,000 บาท) ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เอกสารประกอบ 

1) เอกสารรายงานการเงิน งวดที่ 1 

2) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 2 

3) รายงานความก้าวหน้า 

 

 งวดที่ 3  
สัดส่วน 10% (งบประมาณ3,500 บาท) ภายใน วนัที ่15 กันยายน 2563 

เอกสารประกอบ 

1) เอกสารรายงานการเงิน งวดที่ 2, 3 

2) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 3 

3) แบบ วจ.2 สรุปค่าใชจ้่าย 

4) รายงานฉบับสมบูรณ ์
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การเผยแพรผ่ลงาน 

 

นักวิจัยทีไ่ด้รับทนุ ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ (โดยผลรวม ไม่ต่ ากว่า 0.2) 

1.  เผยแพร่ผลงานวิชาการ  

- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ (Proceedings) ระดับชาติ  (คะแนน 0.20) 

- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที ่(Proceedings) ระดับนานาชาติ  (คะแนน 0.40) 

- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับชาติ (Journal) ทีไ่ม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  

(คะแนน 0.40) 

- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติ (Journal) ทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  

(คะแนน 0.80) 

- ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  (คะแนน 0.60) 

- ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  (คะแนน 0.80) 

- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับนานาชาติ (ISI หรือ SCOPUS) ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

(คะแนน 1.00) 

2.  เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

- ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ONLINE  

(คะแนน 0.20) 

- ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับสถาบนั  (คะแนน 0.40) 

- ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ  (คะแนน 0.60) 

- ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (คะแนน 0.80) 

- ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (คะแนน 1.00) 

 

ขั้นตอนการขอรับทุน 

1) ผู้สนใจสามารถ Download แบบเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับทนุ ที ่http://rdi.rmutl.ac.th  

2) กรอกข้อมูลแบบเสนอโครงการวิจัย และประวัตินักวิจัย 

3) ส่งแบบเสนอโครงการในรูปแบบ PDF file ผ่านเวบ็ไซต์ https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php 

4) ส่งเอกสารฉบับจริงถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเก็บไว้เปน็หลักฐาน จ านวน 1 ฉบบั 
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FLOW CHART 1 การประชาสมัพันธ์และการสมคัรขอรับทนุ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

เร่ิมต้น 

สวพ. ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ 

นักวิจัย Download ข้อมูลการประกาศให้ทุน 

ภายใต้ “โครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on” 

เว็บไซต์ http://rdi.rmutl.ac.th  

รายละเอียด/หลักเกณฑ์ 

โครงการ 

แบบฟอร์ม 

ข้อเสนอโครงการ 

นักวิจัยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 

นักวิจัยส่งข้อมูลเข้าระบบรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 

เว็บไซต์ https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php  

เสร็จส้ิน 

http://rdi.rmutl.ac.th/
https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
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1.2 การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน 

 

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนจะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมิน

ความเหมาะสมของโครงการการในด้าน ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ

ผลกระทบ  

 

โดยคณะกรรมการประเมิน มีหลักเกณฑ์การคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ดังนี้ 

1) ข้อเสนอโครงการใดที่มีหัวหน้าโครงการเป็นผู้ที่มีประวัติบกพร่องด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ฯ ข้อเสนอโครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

2) ข้อเสนอโครงการที่ไม่มีนักศึกษาร่วมในโครงการ ข้อเสนอโครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

  

 

FLOW CHART 2 การพจิารณาข้อเสนอโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

     

 

 

 

 

  

เริ่มต้น 

สวพ. รวบรวม คัดกรอง ข้อเสนอโครงการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ประเมินรอบ 1) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

และศิลปศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีเกษตร 

 

 
คณะศิลปกรรม 

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 

และสหวิทยาการ 

สถาบันวิจัย 

เทคโนโลยีเกษตร 

พิจารณา 

ผ่าน ผ่าน **แบบมีเง่ือนไข 

สวพ. รับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

สวพ. สรปุผลคะแนน (ประเมนิรอบ 1) 
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** คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

 

   ไม่ผ่าน 

 

     

 ** ปรบัแก้ไข ตามค าแนะน าจากคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมิน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการ

ประเมิน มีหลักเกณฑ์การคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ดังนี้ 

1) ข้อเสนอโครงการ ที่มีหัวหน้าโครงการเป็นผู้ที่มีประวัติบกพร่องด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

ข้อเสนอโครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

2) ข้อเสนอโครงการที่ไม่มีนักศึกษาร่วมในโครงการ ข้อเสนอโครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 

  

สวพ. รวบรวม ข้อเสนอโครงการ พร้อมแนบผลคะแนน (ประเมินรอบ 1) 

4 คณะ (ทุกพ้ืนที่) วิทยาลัย/สถาบัน 

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ประเมินรอบ2) 

พิจารณา 

ผ่าน ผ่าน **แบบมีเง่ือนไข 

สวพ. สรุปผลคะแนน (ประเมินรอบ 2) 

สวพ. ออกประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on 

เสร็จส้ิน 
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1.3 การท าสัญญารับทุน 

 

FLOW CHART 3 การสนับสนุนทุนวจิัย Hands-on 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

เริ่มต้น 

ท าสัญญารับทุน 

4 คณะ (ส่วนกลาง) กองการศกึษา (พื้นที่) วิทยาลัย/สถาบนั 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ เชียงราย 
วิทยาลัยเทคโนโลย ี

และสหวิทยาการ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

และศิลปศาสตร ์
ล าปาง 

สถาบันวิจัย 

เทคโนโลยีเกษตร 

 

คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีเกษตร 

 

 

น่าน 

คณะศิลปกรรม 

และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

พิษณุโลก 

ตาก 

กองคลัง โอนเงนิสนบัสนนุทนุวิจัย 

4 คณะ (ส่วนกลาง) 

เบิกจ่ายกองคลัง 

5 พ้ืนที่ 

เบิกจ่ายการเงินพ้ืนที่ 

วิทยาลัย/สถาบัน 

เบิกจ่ายกองคลัง 

นักวจิัย ด าเนนิการวิจัย 
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https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php 

 

    

   

นักวจิัยส่ง  

1. สัญญารับทุน  

2. ข้อเสนอโครงการวิจัย  

3. บันทกึขอเบกิงวด 1 

 

   

นักวจิัยส่ง  

1. หลักฐานการตีพมิพ ์เผยแพร่ 

2. (ร่าง) รายงานฉบบัสมบรูณ์  

3. บันทกึขอเบกิงวด 2 และหลกัฐานการใช้จ่ายงวด 1 

 

   

นักวจิัยส่ง  

1. เล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์ ให้ สวพ. 1 เล่ม  

2. บันทกึขอเบกิงวด 3 และหลกัฐานการใช้จ่ายงวด 2,3  

3. ขออนุมัติปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

  

สวพ. ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม 

นักวจิัยรายงานความก้าวหน้า 

ผ่านระบบออนไลน ์

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

(กองคลัง/การเงินพื้นที่) 

รายงาน ครั้งที ่1 เบิกงวด 1 (50%) 

รายงาน ครั้งที ่2 เบิกงวด 2 (40%) 

รายงาน ครั้งที ่3 เบิกงวด 3 (10%) 

สวพ. รวบรวมเลม่รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

สวพ. จัดท าเลม่รายงานโครงการ 

เสร็จส้ิน 

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/main.php
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1.4 กลไกการติดตามประเมินผล 

 

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนแต่ละโครงการ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานกับเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการ โดยคณะกรรมการและที่

ปรึกษาโครงการฯ มีการด าเนินการในรูปแบบต่อไปนี้ 

 

1) หัวหน้าโครงการผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการ

และที่ปรึกษาโครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง/เดือน จนกว่าจะปิดโครงการ (ผ่านทางเว็บไซต์) ก าหนด

ส่งรายงานไม่เกินวันสุดท้ายของเดือน) 

2) ไม่อนุญาตให้หัวหน้าโครงการผู้รับทุนเปล่ียนแปลงประเภททุนวิจัย ในกรณีที่โครงการได้เสนอ

เร่ืองปิดโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานให้กับคณะกรรมการ

โครงการฯ หากได้รับหลักฐานการเผยแพร่ผลงานมาแล้วให้ด าเนินการจัดส่งให้กับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา จ านวน 1 ฉบับ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่ส้ินสุด
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1.5 การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

หัวหนา้โครงการผู้รับทนุต้องรายงานความก้าวหนา้การด าเนินงานโครงการผ่านระบบออนไลน ์

https://hrd.rmutl.ac.th จนกว่าจะปิดโครงการ รายละเอียด ดังนี ้

 

 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1  

นักวิจัยกรอกข้อมูลรายงานความก้าว หน้าผ่านระบบติดตามโครงการวิจัยออนไลน์  

และแนบหลักฐาน ดังนี้  

1) สัญญารับทุน (ฉบบัลงนาม) 

2) ข้อเสนอโครงการ (ฉบบัแกไ้ข) 

3) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 1 

 

 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 

นักวิจัยกรอกข้อมูลรายงานความก้าว หน้าผ่านระบบติดตามโครงการวิจัยออนไลน์  

และแนบหลักฐาน ดังนี้  

1) เอกสารรายงานการเงิน งวดที่ 1 

2) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 2 

3) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) 

 

 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 

นักวิจัยกรอกข้อมูลรายงานความก้าว หน้าผ่านระบบติดตามโครงการวิจัยออนไลน์  

และแนบหลักฐาน ดังนี ้

1) เอกสารรายงานการเงิน งวดที่ 2, 3 

2) แบบ วจ.1 และแผนการใช้จ่ายเงนิงวดที่ 3 

3) แบบ วจ.2 สรุปค่าใชจ้่าย 

4) รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

 

หมายเหตุ หากหน่วยงานใดไม่สามารถจัดส่งรายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่สามารถเข้า

ระบบรายงานแบบออนไลนไ์ด้ ให้แจ้งปัญหา ข้อขัดขอ้ง ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามก าหนดเวลาดังกล่าว 

พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่สามารถจัดส่งรายงานให้สถาบันวิจัยและพฒันา  
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1.6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานวิจัย ให้นักวิจัยจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการวิจัยที่ด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีวิธีการเขียนรายงาน ดังนี้ 

 

การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย 

a) หน้าปก ระบุค าว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และชื่อเร่ืองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

พร้อมทั้งช่ือผู้วิจัย สาขา คณะ สังกัด เขตพื้นที่ 

b) กิตติกรรมประกาศ ให้ระบุข้อความ “การวิจัยคร้ังนี้ได้รับการทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณโครงการสนับสนุนทุนวิจัย Hands-on” 

c) บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

d) สารบัญเร่ือง  

e) สารบัญตาราง  

f) สารบัญภาพ  

g) ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในการวิจัย 

 

2) ส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 

a) บทที่ 1 : บทน า  

ระบุถึงเนื้อหาของเร่ืองที่ เคยมีผู้ท าการวิจัยมาก่อนความส าคัญและที่มาของปัญหา 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยโดยสรุป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

b) บทที่ 2 : การทบทวน วรรณกรรม  

ระบุถึงทฤษฎี และ/หรือ แนวความคิดที่น ามาใช้ในการวิจัย  

c) บทที่ 3 : เนื้อหาการวิจัย  

ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ด าเนินการวิจัย 

d) บทที่ 4 : ผลการวิจัย  

e) บทที่ 5 : สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

เป็นการกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเร่ืองราวในการวิจัยพร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้น

ต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลงานวิจัยที่ได้ 

 

3) ส่วนหลัง ประกอบด้วย 

a) บรรณานุกรม ระบุรายช่ือเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนแล้วตาม

ด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เรียงตามล าดับอักษร 

b) ภาคผนวก (ถ้ามี)  
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ข้อก าหนดการพิมพร์ายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 

 

1) ก าหนดมาตรฐานกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นขนาดมาตรฐาน A4 และมี

น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 แกรม 

2) การต้ังค่าหน้ากระดาษ ก าหนดให้เว้นขอบกระดาษไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

3) ให้ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK  หรือ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร ดังต่อไปนี้ 

 ปกรายงานการวิจัย ให้ใช้ขนาด 24 พ. ตัวหนา 

 เนื้อหารายงานวิจัยปกติ ให้ใช้ขนาด 16 พ. ตัวธรรมดา และ 18 พ. ตัวหนา (เม่ือพิมพ์

หัวข้อส าคัญ และขนาดตัวอักษร 16 พ. ตัวหนา ส าหรับหัวข้อย่อย) 

4) การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า  

 ในส่วนหน้าไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 

 ส่วนเนื้อเร่ืองนับต้ังแต่บทที่ 1 ใช้หมายเลข 1, 2, 3,... เว้นแต่หน้าแรกของแต่ละบท หน้า

แรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใช้เลขหน้าก ากับแต่ให้นับ

จ านวนหน้ารวมไปด้วย 

 เลขหน้าใหพ้ิมพห์่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว และให้อยูใ่นแนวเดียวกับขอบขวามือ 

5) ชื่อบทและหัวข้อในส่วนประกอบเนื้อเร่ือง เม่ือเร่ิมส่วนเนื้อเร่ืองของแต่ละบทจะต้องขึ้นหน้าใหม่

เสมอ โดยพิมพ์ค าว่าบทที่และตัวเลขก ากับบทไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ บรรทัด

ทัดลงมาเป็นชื่อบท 

6) การจัดท าตาราง ภาพ หรือแผนภูมิ ต้องมีหมายเลขประจ าและเรียงตามล าดับตามประเภท เลข

ล าดับที่และชื่อตารางให้พิมพ์อยู่ส่วนบนของตารางและจัดต าแหน่งใหอ้ยู่ก่ึงกลางหน้า ล าดับที่ และ

ชื่อภาพ หรือแผนภูมิ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่างของภาพหรือแผนภูมิ และจัดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลาง

หน้าและควรพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน  
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1.7 การปิดโครงการ 

 

เม่ือนักวิจัยด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานตามเงื่อนไขการรับทุน 

ในแต่ละทุนตามที่ได้ระบุไว้  

1) ผู้รับทุนต้องน าผลงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรม น าไปถ่ายทอดผลงานเพื่อการขับเคล่ือน

พัฒนาท้องถ่ินโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือน าผลงานไปเผยแพร่บริการวิชาการสู่

ชุมชน/สถานประกอบการ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น โดยมีหลักฐานและหนังสือรับรองจาก

ผู้น าชุมชน/ผู้ประกอบการว่าได้รับประโยชน์จริง แบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2) รับทุนต้องผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ โดยผลรวมค่าคะแนนการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่า 0.2 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

1) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ (0.20) 

2) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับนานาชาติ (0.40) 

3) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

4) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80) 

5) ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

6) ลงตีพิมพ์วารสารวิชาการ ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

7) บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ  

(ISI หรือ SCOPUS) ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (1.00) 

 

 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

1) ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

Online (0.20) 

2) ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) 

3) ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 

4) ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

5) ผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพผลงาน 

อ้างอิงจาก (ออนไลน์) https://qm.kku.ac.th/downloads/hbMUA57ed3.pdf 
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2. งบประมาณในการวิจัย 

 

 

2.1 ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

การด าเนินการวิจัยตามแผนกงานของโครงการวิจัย ให้หัวหนา้หนว่ยงาน/ต้นสังกัดเป็นผู้อนุมัติ และมี

หน้าที่ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณของแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบการ

เบิกจ่ายตาม “ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547” 

 

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระยะเวลา : เมษายน – กนัยายน 2563 

 

 

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย 

 

 หมวดค่าตอบแทน  
(ไม่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน) 

 

 หมวดค่าใช้สอย  
เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการวิจัย เชน่ ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติงาน ค่าจา้ง

ผลิตหรือท าอุปกรณ์ เปน็ต้น 

 

ตัวอย่าง 

- หมวดค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง เปน็การวิเคราะห์ตัวอย่างที่โครงการวิจัยฯ ไม่วิเคราะห์เอง เชน่ การ

วิเคราะห์ตัวอย่างที่ต้องอาศัยเคร่ืองมือราคาแพง หรือมีการบริการ ทั้งนี้ ให้ระบุชนิด และประเภท

การวิเคราะห ์และจ านวนตัวอย่างที่จะวิเคราะห ์รวมทั้งระบุสถานทีท่ีน่ าตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วย 

- ค่าเดินทางระหว่างปฏบิัติการในโครงการ เปน็ค่าเดินทางเพื่อปฏบิัติงานในโครงการวิจัยฯ ให้แจง

รายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก ค่าเบี้ยเล้ียง เปน็ต้น และควรระบุจ านวนคร้ังที่เดินทาง 

เพือ่ใช้ในการเปรียบเทียบกบัแผนการด าเนินงาน 

 

 หมวดค่าวัสด ุ

หมายถึง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และ/หรือ วัสดุส าหรับงานวิจัย (ไม่รวมวัสดุส านักงาน เชน่ กระดาษ 

เคร่ืองเขียน เปน็ต้น) ทั้งนี ้ให้ระบุรายละเอียดและแจงรายการเท่าที่จะท าได้ เชน่ ค่าสารเคมี เคร่ืองแก้ว และ

อาหารเล้ียงเชื้อ เปน็ต้น 
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ภาคผนวก 

 

ผนวก 1  ตัวอย่าง แบบเสนอโครงการวิจัย 

ผนวก 2  แบบฟอร์ม สัญญารับทนุ 

ผนวก 3  แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 

ผนวก 4  แบบฟอร์ม แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ผนวก 5  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการ 

ผนวก 6  แบบฟอร์มการจักท ารายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download เอกสารโครงการ Hands-On ประจ าป ี2563 
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แบบเสนอโครงการวิจัย 
ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

“ทุนวิจัย HANDS-ON ประจ าปี 2563” 
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ส่วนที่ 1 ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
ชื่อโครงการ   
(ภาษาไทย) :              
(ภาษาอังกฤษ) :              
งบประมาณรวม      บาท / ระยะเวลาโครงการ    เดือน  
 
หัวหน้าโครงการ 
ช่ือ-สกุล (Name) :             
ต าแหน่งวิชาการ (ศ./รศ./ผศ./อ.) :           
สังกัด/หน่วยงาน :             
โทรศัพท์    โทรศัพท์มือถือ    โทรสาร    
อีเมล์:              
 
1. ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
(แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น/ปัญหา/โจทย์คิดของการวิจัยน้ี และแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
งานวิจัยและบริการวิชาการ สู่งานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้) 
            
             
 

ที่มาของข้อเสนอโครงการวิจัย (ต้องระบุ) 
 1. งานวิจัยที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์ End User โดยตรง  

(โปรดระบุ)   
 2. งานวิจัยนวัตกรรมใหม่ 

 
2. ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห์  
(แสดงเน้ือหางารนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลงานวิจัยของผู้เสนอโครงการ โดยขอให้มีการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยในระบบสารสนเทศ
งานวิจัย (https://hrd.rmutl.ac.th) หากพบลักษณะงานวิจัยแบบเดียวกันให้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่จะท าใหม่กับ
งานวิจัยที่ค้นพบในระบบฯ หรือต้องการต่อยอดงานวิจัย ทั้งน้ีเอกสารอ้างอิงจะต้องระบุช่ือเร่ืองและช่ือวารสารให้ชัดเจน) 
            
             
 
3. วัตถุประสงค์  
(มีความชัดเจน, มีความสอดคล้องกับที่มาและความส าคัญ, ตรงตามเป้าหมายของทุน และสามารถท าให้เกิดผลส าเร็จตามก าหนด) 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย  
(อธิบายถึงข้ันตอนในการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล/สุ่มตัวอย่าง) 
            
             
 
5. แผนการด าเนินงาน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

   

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

6.1 ผลผลิต (Output)  
(ได้แก่ ผลที่ได้จากโครงการวิจัยที่คาดว่าจะส่งมอบต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย เช่น 
องค์ความรู้/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ผลงานตีพิมพ์/เอกสารวิชาการ/บทความ/แผ่นพับ/หนังสือ/ผลิตภัฑณ์  
(Products)/เทคโนโลยี และ/หรือกระบวนการ (Process) เป็นต้น) 
           
            

6.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
(ผลที่เกิดข้ึนจากผลผลิตจากการด าเนินการตามโครงการ เช่น การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย การน า
ผลงานไปใช้ปฏิบัติ ขยายผล เผยแพร่ ได้แก่ การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ) 
           
            

6.3 ผลกระทบ (Impact) 
(ผลที่เกิดข้ึนต่อสังคมและประเทศในวงกว้าง เช่น ประชากรมีรายได้มากข้ึน, ประชากรมีสุขภาพดีข้ึน, ลดค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐ เป็นต้น) 
           
            

 
7. กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การผลักดันงานออกสู่การใช้ประโยชน์  
(โดยระบุผู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ การเช่ือมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์ และแนวทางที่จะน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์) 
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7.1  กระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
วิชา            
             

7.2  ผลงานวิจัย/ตัวช้ีวัด/สิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา (นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัย)  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความรู้/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/งานตีพิมพ์ 
 เอกสารวิชาการ/บทความ/แผ่นพับ/หนังสือ 
 ผลิตภัณฑ์ (Products)/เทคโนโลยี และ/หรือกระบวนการ (Process) 
 อื่นๆ (เช่น จัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ ฯลฯ) 

เง่ือนไขทุน นักวิจัยที่ได้รับทุนต้องน าเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (หรือการประชุม
วิชาการอื่นๆ ที่มีค่าคะแนนไม่ต่ ากว่า 0.2) 

 
8. ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) 

 TRL ปัจจุบัน ระดับ  
รายละเอียด  
  

 TRL เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ระดับ  
รายละเอียด  

  
 
9. งบประมาณ 

รายการ งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 รวม  
1. หมวดค่าตอบแทน     

2. หมวดค่าใช้สอย  
(เช่น ค่าจ้างเหมาจ่าย, ค่าเดินทาง, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าตรวจตัวอย่าง เป็นต้น) 

    

3. หมวดค่าวัสดุ  
(เช่น ค่าวัสดุ สารเคมี, ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย ค่าวัสดุส านักงาน ฯลฯ) 

    

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี)     
5. ค่าสาธารณูปโภค 5%     

รวมงบประมาณทั้งโครงการ     

 
จ านวนเงิน (เป็นตัวอักษร)       บาท 

(ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
10. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์แจ้งเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณา 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยอรับว่าผลการตัดสินของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือเป็น

ที่สิ้นสุด 
 
 
 

ลงช่ือ       
(         ) 

ผู้สมัครขอรับทุน 
วันที่     เดือน       พ.ศ. 2563 
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ค าชี้แจง 
 
ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) คือ การบ่งช้ีระดับความพร้อมและเสถียรภาพของเทคโนโลยีตามบริบทการใช้

งาน ต้ังแต่เป็นวัตถุดิบ องค์ประกอบส าคัญ อุปกรณ์ และกระบวนการท างานทั้งระบบก่อนที่จะมีการบูรณาการเทคโนโลยีเป็นระบบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 TRL 1 : หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน (Basic principles observed and reported)  

 TRL 2 : มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกต์ใช้ (Technology concept and/or application formulated)  

 TRL 3 : มีการทดลองและวิเคราะห์หน้าที่หลัก และ/หรือ มีการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด (Analytical and experimental critical 

function and/or characteristic proof-of concept)  

 TRL 4 : การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง (breadboard) ในสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 

(Component and/or breadboard validation in laboratory environment)  

 TRL 5 : การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรือ บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง (breadboard) ในสภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (Component 

and/or breadboard validation in relevant environment)  

 TRL 6 : การทดสอบแบบจ าลองของระบบหรือระบบย่อย หรือต้นแบบในสภาวะแวดล้อมที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาคพื้นดินหรืออวกาศ 

(System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment (ground or space))  

 TRL 7 : การทดสอบต้นแบบระบบในสภาวะแวดล้อมอวกาศ (System prototype demonstration in a space environment)  

 TRL 8 : ระบบจริงเสร็จสมบูรณ์และมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบและสาธิตบนภาคพื้นดินหรือ ในอวกาศ (Actual system completed and 

“flight qualified” through test and demonstration (ground or space))  

 TRL 9 : ระบบจริงได้รับการพิสูจน์ทางการบินโดยภารกิจส าเร็จ (Actual system “flight proven” through successful mission operations) 
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ส่วนที่ 2 เอกสารแนบประวัตินักวิจัย 

 
1. ประวัติ  
1.1 ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ช่ือ-สกุล  (ภาษาไทย) :            
 (ภาษาอังกฤษ) :            
ต าแหน่งปัจจุบัน (ศ./รศ./ผศ./อ.) :           
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ :            
สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน) :             
ที่อยู่ (หน่วยงาน) :             
โทรศัพท์ :       โทรสาร :       
โทรศัพท์มือถือ :       E-mail :        
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี-เอก ; สาขา และสถาบัน) 
ปริญญาตรี :             
ปริญญาโท :             
ปริญญาเอก :             
ผลงานที่ผ่านมา 

ก. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ (ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) (ช่ือผลงาน ช่ือวารสาร แหล่งทุน ปีที่พิมพ์) :   
           
          

ข. ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ :  
           
            

ค. ผลงานอื่นๆ เช่น บทความ หนังสือ สิทธิบัตร ฯลฯ :  
           
            

ง. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ :  
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1.2 ผู้ร่วมโครงการ 
1. ช่ือ-สกุล             
ต าแหน่งปัจจุบัน (ศ./รศ./ผศ./อ.) :           
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ :            
สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน) :             
โทรศัพท์ :       โทรสาร :       
โทรศัพท์มือถือ :       E-mail :       
2. ช่ือ-สกุล             
ต าแหน่งปัจจุบัน (ศ./รศ./ผศ./อ.) :           
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ :            
สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน) :             
โทรศัพท์ :       โทรสาร :       
โทรศัพท์มือถือ :       E-mail :       
3. ช่ือ-สกุล             
ต าแหน่งปัจจุบัน (ศ./รศ./ผศ./อ.) :           
สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ :            
สถานที่ติดต่อ (ที่ท างาน) :             
โทรศัพท์ :       โทรสาร :       
โทรศัพท์มือถือ :       E-mail :       
 
1.3 นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
1. ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว) :            
รหัสนักศึกษา :          ช้ันปีที่ :     
สาขาวิชา/คณะ :             
2. ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว) :            
รหัสนักศึกษา :          ช้ันปีที่ :     
สาขาวิชา/คณะ :             
3. ช่ือ-สกุล (นาย/นางสาว) :            
รหัสนักศึกษา :          ช้ันปีที่ :     
สาขาวิชา/คณะ :             
 
 



 

 

Hands-on/2563  
รหัสโครงการ................................ 

 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภท “ทุนส าหรับอาจารย์นักวิจัยใหม่” 
ภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 

ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่อผลผลิตงานวิจัย มทร.ล้านนา ประจ าปี 25๖๓” 
------------------------------------- 

สัญญานี้ท าขึ้น ณ ........(คณะ/เขตพื้นท่ี/วทส/สวก)........ เลขท่ี........ ต าบล............. อ าเภอ............. 
จังหวัด............. เมื่อวันท่ี......... เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โดย......................................... ต าแหน่ง........(คณบดี/รองอธิการบดีฯเขตพื้นท่ี/ผอ.วทส/ผอ.สวก)........ ต่อไปนี้ 
เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ.............................................................. ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด/
คณะ.................... หลักสูตร....................เลขท่ี........ ต าบล............. อ าเภอ............. จังหวัด............. ต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนวิจัย ประจ าปี 25๖๓ แก่ผู้รับทุนวิจัย ภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ  ประจ าปี 25๖๓” ประเภททุน Hands-on        
ช่ือโครงการวิจัย “.............................................................” เป็นจ านวนเงิน ๓5,000 บาท (สามหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี......... เดือน ......... พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี......... 
เดือน.........พ.ศ. 25๖๓ 

ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุน ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย และแผนการใช้
จ่ายเงินในการด าเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

การรับเงิน งบประมาณ ๗5,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) เบิกจ่าย 3 งวด 
1) งวดท่ี 1 (50%) 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)   
2) งวดท่ี 2 (40%) 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาท)     
3) งวดท่ี 3 (10%) ๓,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)    
จากงบประมาณ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการ

วิชาการ ประจ าปี 25๖๓” ประเภททุน Hands-on หมวดงบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
โดยให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ข้อ 3. ผู้รับทุนต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ระบุไว้ตามข้อ 1. 
และต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในรูปแบบ............................ หลังจากวันส้ินสุดระยะเวลา
ด าเนินการท่ีระบุในข้อท่ี 1 ไม่เกิน 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี......... เดือน.........พ.ศ. 25๖๓ ถึงวันท่ี......... เดือน 
.........พ.ศ. 25๖๓ มิฉะนั้น ผู้รับทุนจะมีผลต่อการพิจารณาการสมัครขอรับทุนในครั้งต่อไป ภายใต้งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 



 

 

ข้อ 3.1 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า ในรูปแบบไฟล์
ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน (ระหว่างวันท่ี 20 – 
วันท่ีส้ินเดือน) ตลอดระยะเวลาการรับทุน เริ่มส่งรายงานความก้าวหน้าต้ังแต่เดือน เมษายน 25๖๓ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ปิดโครงการ 

ข้อ 3.2 ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเล่มปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหา
พิเศษ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และใน
รูปแบบเอกสาร จ านวน 1 เล่ม มายัง กลุ่มมาตราฐานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขท่ี 98 หมู่ 8 ต าบล
ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการท่ี
ระบุในข้อท่ี 1 โดยในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเล่มปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษ ต้องระบุ
ข้อความขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ ดังนี้ “โครงการวิจัย/ปริญญานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ/ปัญหาพิเศษนี้ ได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการประสิทธิผลโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
สร้างสรรค์ ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่อผลผลิตงานวิจัย มทร.ล้านนา ประจ าปี 25๖๓” 

ข้อ 3.3 ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐาน/เอกสารยืนยันการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ์/ใบประกาศนียบัตร/ภาพถ่ายรางวัล/ภาพถ่ายการแสดงผลงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่) ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (PDF) ลงในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการท่ีระบุในข้อท่ี 1  

ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการท่ีได้รับทุน ของปีงบประมาณ 25๖๓ ใน
หมวดงบอุดหนุนโครงการวิจัย ด าเนินการตามแบบ วจ.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ภายในวันท่ี 30 
เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

ข้อ 5.  ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยในทันที นับแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้
เริ่มด าเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถด าเนินการ
วิจัยได้ หรือมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ แผนงาน หรือวิธีการใดๆ 
ผู้รับทุนต้องท าบันทึกข้อความเสนอผู้ให้ทุนทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติขอแก้ไขเปล่ียนแปลงภายในก าหนด 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันทราบเหตุ 

 ข้อ 6. กรณีท่ีผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัยให้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจนถึง
วันท่ีหยุดด าเนินการ และสรุปยอดจ านวนเงินท่ีรับไปและจ านวนเงินท่ีจ่ายไปแล้วท้ังส้ินพร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรค ท่ีไม่อาจด าเนินการโครงการต่อไปได้ ท าบันทึกข้อความให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
ภายใน 15 (สิบห้า)วัน นับจากวันท่ีหยุดด าเนินการ 
 หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องน า
หลักฐานการจ่ายเงินและเงินทุนวิจัยท่ีได้รับไปแล้วทั้งส้ิน ส่งคืนหน่วยงานภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอัน
สมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนท่ีรับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการแก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ 7. ผู้รับทุนพร้อมท่ีจะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
วิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด 



 

 

ข้อ 8. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์ หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้ให้ทุนก าหนด 

ข้อ 9. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่ายสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อื่นใดผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  และ
“ความเห็นในรายงานวิจัยผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จ าเป็นต้อง
เห็นด้วยเสมอไป” และส่งส าเนาของส่ิงท่ีได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ านวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย 

ข้อ 10. ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้  หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือมีพฤติการณ์ท่ีเห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการตามโครงการวิจัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือระยะเวลาท่ีได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุน
ทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันท่ีผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

ข้อ 11. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายท่ีได้ใช้จ่ายไปก่อนวัน
บอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมท้ังคืนเงินวิจัยท่ีได้รับไปท้ังหมด ให้แก่
ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน 
หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจัยส่วนท่ีรับไปแล้วและยังมิได้
จ่ายหลังจากวันท่ีบอกเลิกสัญญาแก่ผู้ให้ทุน 

สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ พร้อมส าเนา 1) สัญญารับทุนวิจัย 2) 
แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิจัย และ 3)  ส่งเก็บเป็นหลักฐานท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
ลงช่ือ……………………………………..………………ผู้ให้ทุน ลงช่ือ…………………………………………….…ผู้รับทุน 
          (นายสุรพล  ใจวงศ์ษา.) (......................................................)                     
ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัย 
          
 
ลงช่ือ……………………………………..………………พยาน ลงช่ือ…………………………………………….…พยาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ) (......................................................)                     
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต าแหน่ง.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   คณะ.............................................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร............................. 
ท่ี  ....................................                          วันท่ี....................................................................    
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกเงินโครงการวิจัยงวดท่ี............. 

เรียน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

 
 ตามท่ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง 
“…………………………………………………………………” ได้รับการสนับสนุนจากงบ ภายใต้ “โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่อผลผลิตงานวิจัย มทร.
ล้านนา ประจ าปี 25๖๓”จ านวน  ……………………… บาท(.) ประจ าปี  ………………………… ดังแนบ (แบบ วจ. 1)   เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านงานวิจัยเป็นไปตามแผนการด าเนินงานในโครงการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกเงินงวดท่ี……………………  ในหมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
เพื่อด าเนิน การงานวิจัย  เป็นจ านวนเงิน …………………….. บาท (…………………………………………………….) 
 
             
        ลงช่ือ……………………………......…............. 
                 (…………………………………………) 
                     หัวหน้าโครงการวิจัย  
 

งปม. ที่ได้รับ             ................   บาท                     ความเห็นของผู้อ านวยการสวพ.        
ใชไ้ปแล้ว                                        บาท                                  ...…………………………...........  
คงเหลือ   ..............     บาท                                   ………………….......................  
ใช้จ่ายในครั้งน้ี                   บาท                         (นายนพพร  พัชรประกิติ)   
คงเหลือยกไป                  บาท                          ...……./……........../……......  

              
ความเห็น รอง คณบดีด้านวิจัย          ความเห็น คณบดี....................................       ความเห็นของรองผอ.สวพ.ด้านบริหาร   

……......……………………………….          ………..…………………………….....................       …................….……………………………….  

………………………………………………….      …………………………………………………………     …………...……………………………………..  
(.......................................................)   (..............................................................)     (…………………………………………………..)  
      ……../………/…..……                               ..……../………/………….                             ………/……../…… 

 
อนุมัติ 

 
...................................……………………….. 

(นายสุรพล  ใจวงศ์ษา) 
รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 



                                                                                                                                                                 แบบ วจ.1 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน 
ในการด าเนินการวิจัย  

ช่ือโครงการ   ..............................................................................................................................................  

ประเภทของโครงการวิจัย  
 โครงการ – เงินงบประมาณ    ปี ..........         โครงการ – เงินผลประโยชน์      ปี…………. 
 โครงการพเิศษ ปี........      โครงการวจิยั-ภายนอก ปี.....................  
   งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบนั) ระบุปี 
    งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบนั) ระบุปี 
   เงินกองทุนวจิยั  ระบุปีที่ไดรั้บอนุมตั ิ
  วงเงินของโครงการ .............................             บาท 
   หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  .......................................................................................... 
 เจ้าของโครงการ       1.          หวัหนา้โครงการ 
         2.   ผูร่้วมโครงการวิจยั 
             
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ …………………………………………………………………………………. 

2. เป้าหมาย หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จของโครงการ ………………………………………………………… 

3.   แผนการด าเนินงานตามโครงการวจิยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......... 

3.1 สถานที่ด าเนินการ       
3.2 วิธีการด าเนินการ  
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานและวงเงินประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละขั้นตอน 
3.4 ระยะเวลาด าเนินการ…...….ปี….……เดือน 

เวลาเร่ิมต้น...........................เวลาส้ินสุดโครงการ……......... 
 4.  ประมาณค่าใช้จ่าย    (ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระเบียบ) 

4.1 งบบุคลากร      …………………. บาท   
4.2 งบด าเนินการ       ............................ บาท           
4.3 งบลงทุน       ............................ บาท      
4.4 ค่าสาธารณูปโภค (5%)        บาท  
  รวมรายจ่ายทั้งส้ิน       บาท 

หมายเหตุ  ขอถัว่เฉล่ียจ่ายทุกรายการ 
 



                                                                                                                                                                 แบบ วจ.1 

 

 
5.  ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจ านวน  3  งวด   ตามรายละเอยีดดังนี ้
      งวดแรก(     %)  จ  านวนเงิน      บาท  เม่ือหน่วยงานรับเงินจากกองคลงั/คลงัจงัหวดั/คลงัอ าเภอ 
      งวดที่ 2 (      %)  จ  านวนเงิน    บาท เม่ือส่งรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั 
      งวดที่ 3 (      %)  จ  านวนเงิน    บาท เม่ือส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์หรือส่งรายงานผลการด าเนินการ 
             วจิยัตามแผนที่ระบุใน วจ.1 
 
  รวมเป็นเงนิ      บาท 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………....................... หัวหนา้โครงการ 
              (……………………………….) 

 
หมายเหตุ จ านวนงวดเงินที่ขอรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 งวด 
  วงเงินในแต่ละงวดใหก้ าหนดเป็นร้อยละของเงินอุดหนุนที่ไดรั้บอนุมติั 
  วงเงินในงวดก่อนสุดทา้ยตอ้งเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนที่ไดรั้บอนุมติั 
  วงเงินในงวดสุดทา้ยตอ้งเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุนที่ไดรั้บอนุมติั 
 
      ลงช่ือ...............................................หวัหนา้โครงการวจิยั 
       (........................................) 
      ลงช่ือ................................................ผูร่้วมโครงการ 
       (.........................................) 
      ลงช่ือ................................................ผูร่้วมโครงการ 
       (.........................................) 
 
 



เลขท่ีแผน……....... / 2563
แผนการเบิกจ่ายเงินบประมาณ  งบเงินอุดหนุนงานวิจัย  ประเภทเงินอุดหนุน…………………………………
โครงการวิจัย "............................................................. "
งบประมาณท่ีได้รับปี  ……………...   จ านวนเงิน ……………………..  บาท

รายการ วงเงิน งปม. ๑ เม.ย. ๖๓ ๑ พ.ค. ๖๓ ๑ มิ.ย. ๖๓ ๑ ก.ค. ๖๓ ๑ ส.ค. ๖๓ ๑ ก.ย. ๖๓ รวม

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวมเงิน

ลงช่ือ.....................................................หัวหน้าโครงการ
      (                                          )  

วันท่ี .........................................................................

งวดท่ี 1 (50%)
งวดท่ี 2 (40%) 
งวดท่ี 3 (10%)
รวม 

หมายเหตุ 1. งบด าเนินการ  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เป็นต้น  และค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง



 

1 
 

แบบ ต-1 ช/ด 

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 1. รายละเอียดเก่ียวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

  ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ..................................................................................................................................... 
    (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 
     ช่ือผู้วิจัย (นาย  นางสาว  นาง  ยศ) ........................................................................................................ 

หน่วยงานท่ีสังกัด .............................................................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ ............................ โทรสาร .............................. e-mail .................................................... 
ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................................................................ 
งบประมาณท่ีได้รับ ....................................................... บาท ระยะเวลาท าการวิจัย .................................. ปี 
เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) .............................................. ถึง (เดือน  ปี)  ...................................................  

2. รายละเอียดเก่ียวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยท่ีได้เสนอไว้กับงานวิจัยท่ีได้

 ด าเนินการจริง ในรูปของแผนการด าเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ
ตามล าดับอย่างไร 

ระยะเวลา แผนที่วางไว้ งานที่ด าเนินการ งบประมาณที่
ได้รับ(บาท) 

การใช้จ่ายเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.–ธ.ค.พศ....) 

    

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.–มี.ค.พศ....) 

    

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.–มิ.ย.พศ....) 

    

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.–ก.ย.พศ....) 

    

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว [ท้ังนี้ ให้แนบ
บทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหว่างท่ีท าการวิจัยท่ีเคยพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความท่ีจะน าไปเผยแพร่ทางส่ือมวลชนได้ (ถ้ามี)] 
 ...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
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   2.4 ระบุรายละเอียดท่ีได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมนิ (ถ้ามี) 
 ...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  

 2.5  งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับต้ังแต่เริ่มท าการวิจัยเป็นเงินท้ังส้ิน)............................................... บาท 
 2.6  งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยท่ีจะท าต่อไป 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 2.7  ค าช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 
 
 

             (ลงช่ือ) ................................................................ 
             (..............................................................) 
                  ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. ….......... 
 
 
 
 

 ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 สรุปความเห็นของการประเมิน 
      สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
      ไม่สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ระบุเหตุผล   

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
 

   
           (ลายเซ็น)  
            (............................................................) 
                                             หัวหน้าหน่วยงาน  
                                          วันท่ี.............เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
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เอกสารประกอบการปิดทุนวิจัย 
(ทุนสนับสนุนวิจัย งบประมาณภายใน) 

 
 แบบฟอร์มการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด ดังนี้ 

1) ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1.1  หน้าปก (Cover) ระบุค าว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” และช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พร้อมท้ังช่ือผู้วิจัย 
1.2  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ในการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก พร้อมท้ังระบุช่ือสาขาทุนวิจัยและปีงบประมาณท่ีได้รับทุน 

1.3  บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
1.4  สารบัญเรื่อง (Table of Contents) 
1.5  สารบัญตาราง (List of Tables) 
1.6  สารบัญภาพ (List of Illustrations) 
1.7  ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อท่ีใช้ในการวิจัย (List of Abbreviations) 

2) ส่วนเนื้อเร่ือง ประกอบด้วย 
2.1  บทท่ี 1: บทน า (Introduction) ระบุถึงเนื้อหาของเรื่องท่ีเคยมีผู้ท าการวิจัยมาก่อน

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยโดย
สรุป ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2.2 บทท่ี 2: การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) ระบุถึงทฤษฎีและ/หรือ
แนวความคิดท่ีน ามาใช้ในการวิจัย  

2.3 บทท่ี 3: เนื้อหาการวิจัย ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย (Ethereal & 
Method) การออกแบบการวิจัย (Research Design) เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
วิจัย 

2.4  บทท่ี 4: ผลการวิจัย (Result) และ ข้อวิจารณ์ (Discussion) 
2.5  บทท่ี 5: สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

เป็นการกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวในการวิจัยพร้อมท้ังเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยใน
ขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลงานวิจัยท่ีได้ 

3) ส่วนหลัง ประกอบด้วย 
3.1  บรรณานุกรม (Bibliography) ระบุรายช่ือเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิง

ภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วนเอกสารภาษาต่างประเทศ ท้ังนี้ให้เรียงตามล าดับอักษร 
3.2  ภาคผนวก (Appendix) ถ้ามี 
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 ข้อก าหนดการพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
1) ก าหนดมาตรฐานกระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นขนาดมาตรฐาน A4 และมี

น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 80 แกรม 
2) การตั้งค่าหน้ากระดาษ ก าหนดให้เว้นขอบกระดาษไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 

2.1 ขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว 
2.2 ขอบกระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว 
2.3 ขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว 
2.4 ขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว 

3) ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษรดังต่อไปนี ้
3.1 ปกรายงานการวิจัย ให้ใช้ขนาด 24 พ. ตัวหนา 
3.2 เนื้อหารายงานวิจัยปกติ ให้ใช้ขนาด 16 พ. ตัวธรรมดา และ 18 พ. ตัวหนา เมื่อพิมพ์

หัวข้อส าคัญ และขนาดตัวอักษร 16 พ. ตัวหนา ส าหรับหัวข้อย่อย 
4) การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า  

4.1 ในส่วนหน้าไม่ต้องใส่เลขหน้าก ากับ 
4.2 ส่วนเนื้อเรื่องนับต้ังแต่บทท่ี 1 ใช้หมายเลข 1, 2, 3,... เว้นแต่หน้าแรกของแต่ละบท หน้า

แรกของบรรณานุกรม และหน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องใช้เลขหน้าก ากับแต่ให้นับ
จ านวนหน้ารวมไปด้วย 

4.3 เลขหน้าให้พิมพ์ห่างจากริมกระดาษส่วนบน 1 นิ้ว และให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบขวามือ  
5) ช่ือบทและหัวข้อในส่วนประกอบเนื้อเรื่อง  เมื่อเริ่มส่วนเนื้อเรื่องของแต่ละบทจะต้องขึ้นหน้าใหม่

เสมอ โดยพิมพ์ค าว่าบทท่ีและตัวเลขก ากับบทไว้ตรงกลางตอนบนสุดของหน้ากระดาษ บรรทัดทัด
ลงมาเป็นช่ือบท 

6) การจัดท าตาราง  ภาพ หรือแผนภูมิ  ต้องมีหมายเลขประจ าและเรียงตามล าดับตามประเภท เลข
ล าดับท่ีและช่ือตารางให้พิมพ์อยู่ส่วนบนของตารางและจัดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้า ล าดับท่ี และ
ช่ือภาพ หรือแผนภูมิ ให้พิมพ์อยู่ส่วนล่างของภาพหรือแผนภูมิ และจัดต าแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหน้า
และควรพิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน 

 
  



 

 
Page 3 of 3 

(ตัวอย่าง) 

 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

โครงการวิจัย เรื่อง  ภาษาไทย         
 ภาษาอังกฤษ         

 
 
 

คณะผู้วิจัย 
1. ช่ือ – นามสกุล          
2. ช่ือ – นามสกุล          
3. ช่ือ – นามสกุล          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิจัยทุน..........................................................................(ระบุประเภททุน)   
ประจ าปีงบประมาณ................ (ระบุปีท่ีได้รับการสนับสนุนทุน)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



คณะผู้จัดท ำ 

 

ท่ีปรึกษำ 

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพพร  พัชรประกิติ ผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิจัยและพฒันำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระศักด์  สมศักด์ิ รองผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ทนงศักด์ิ สัสดีแพง รองผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ดร.ตะวัน วำทกิจ รองผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 

ฝ่ำยจัดท ำ 

นำงมำลี จินดำแก้ว เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร 

นำงเสำวลักษณ์ วชิรนคร เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวสุคนธ์ วงศ์หำญ นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน 

นำงสำวสุพิชฌำย ์ ถำวรลิมปะพงศ ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

นำยพศิำล หล้ำใจ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวรัตนำ  ไชยคต เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงประภำ สนั่นก้อง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำยดอน วิละค ำ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงพลอยภิญญำ สุภำพรเหมินทร์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวณิชกมล  โพธ์ิแก้ว นักจัดกำรงำนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (ดอยสะเก็ด) 

 

98 หมู่ 8 ต ำบลปำ่ป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 

โทรศัพท ์053 266 518 โทรสำร 053 266 522 เว็บไซต์ rdi.rmutl.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

98 หมู่ 8 ต ำบลป่ำป้อง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220  

 

เว็บไซต์ : rdi.rmutl.ac.th 


