
 แบบ OP 1 

แบบรายงานเปาหมายผลผลติ/ผลลัพธ  
โครงการวิจัยเงินประมาณ (เงินรายได/แผนดิน ระบุ)......................  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลโครงการวิจัย 

ปงบประมาณ ...................  

ลักษณะโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยเด่ียว  
ชื่อ-สกุล หัวหนาโครงการวิจัย ........................................................................................................................................ 

หนวยงาน........................................................................................................................................................................ 

โครงการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................................................................ 
จาํนวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัย .......................................... บาท  

 ชุดโครงการวิจัย 
ชื่อ-สกุล หัวหนาชุดโครงการวิจัย .................................................................................................................................... 

หนวยงาน........................................................................................................................................................................
ชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง ......................................................................................................................................... 
จํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย .......................................... บาท  
ชื่อ-สกุล หัวหนาโครงการวิจัยยอย ................................................................................................................................. 

หนวยงาน........................................................................................................................................................................ 

ชื่อโครงการวิจัยยอย เรื่อง ......................................................................................................................................... 
จํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยยอย .......................................... บาท  

สวนท่ี 2  ผลผลิต/ผลลัพธ/การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   

กรณีโครงการวิจัยตอเน่ือง ระบุปของผลผลิต   ปท่ี 1   ปท่ี 2    ปท่ี 3  

1. ผลผลิตตามกรอบวงเงิน ท่ีระบุไวตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
ประเมินผล การสงรายงานฉบับสมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561 

1.1 โครงการวิจัย-เงินรายได ประเภทการวิจัยท่ัวไป การวิจัยในชั้นเรียน 

งบประมาณวิจัย ผลผลิต 

ไมเกิน 100,000 บาทตอป  1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับสมบูรณ  
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) 
จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา 

มากกวา 100,000 บาทตอป  1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ระบบตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับ (peer review) ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล  TCI กลุมท่ี 2 จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา 
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1.2 โครงการวิจัย-เงินงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณวจัิย ผลผลิต 

ไมเกิน 300,000 บาทตอป  1. งานสรางสรรค ตองมีการเผยแพรสูสาธารณะภายในประเทศระดับชาติ 
จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง และบทความวิจัยตองไดรับตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัยฉบับสมบูรณในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ 

 2. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) หรือ 
ผลงานวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีระบบตรวจสอบ
คุณภาพของตนฉบับ (peer review) ท่ีปรากฏในฐานขอมูล  TCI กลุมท่ี 2 

จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา 

 3. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยาง
นอย 1 ผลงาน 

300,001-500,000 บาทตอป  1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับสมบูรณ  
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) 
หรือผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ท่ีมีระบบตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับ (peer review)  
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล  TCI กลุมท่ี 1 จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ 
สูงกวา 

 2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยาง
นอย 1 ผลงาน 

500,001-1,000,000 บาทตอป  1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จํานวนอยางนอย 
1 บทความ หรือ  

 2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
จํานวนอยางนอย 1 ผลงาน 

มากกวา 1,000,000 บาทตอป  1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จํานวนอยางนอย 
2 บทความ หรือ 

 2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
จํานวนอยางนอย 2 ผลงาน 
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2. ผลผลิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริง (ระบุวันท่ีคาดวาสามารถสงผลผลิตท่ีสมบูรณตอหนวยงานไดและไมเกินระยะเวลา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับสมบูรณและ
ผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561) 

2.1 การตีพิมพผลงานในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ  
ระบุรายละเอียดผลงานท่ีตีพิมพใหชัดเจน เชน ชื่อบทความ ชื่อผูแตง ชื่องานประชุมวิชาการ เปนตน  

ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ชื่อผูแตง/คณะผูแตง …………………………………………………………………………………………………………..……………. 
ชื่องานประชุมวิชาการ .................................................................................................................................... 
รายละเอียดอ่ืนๆ (ถามี) ................................................................................................................................... 
วันท่ีคาดวาจะสงผลผลิต ............................................................................................................................... 
 

2.2 การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
ระบุรายละเอียดผลงานท่ีตีพิมพใหชัดเจน เชน ชื่อบทความ ชื่อผูแตง ชื่อวารสาร ฐานขอมลูของวารสาร (TCI กลุม 1 หรือ 2, 
SJR, ISI, Scopus ฯลฯ) ป และฉบับท่ีตีพิมพ เปนตน  

ชื่อบทความ...................................................................................................................................................... 
ชื่อผูแตง/คณะผูแตง …………………………………………………………………………………………………………..……………. 
ชื่อวารสาร ........................................................................................................................................................ 
ฐานขอมูลของวารสาร ...................................................................................................................................... 
วันท่ีคาดวาจะสงผลผลิต ........................................................................................................................ 
 

2.3 การย่ืนจด         สิทธิบัตร         อนุสิทธิบัตร       ลิขสิทธ์ิ 
  มีศักยภาพท่ีจะยื่นจด (ระบุวันท่ี)....................................................................................................................         

วันท่ีคาดวาจะสงผลผลิต ........................................................................................................................ 
 
3.  แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ถามี) 
 1) ลักษณะการนําไปใชประโยชน........................................................................................................................... 
  กลุมเปาหมาย ................................................................................................................................................... 
 2) ลักษณะการนําไปใชประโยชน........................................................................................................................... 
      กลุมเปาหมาย ................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                                    (.........................................................) 
                                                                                       หัวหนาโครงการวิจัยเด่ียว/โครงการยอย 
                                                                                              วันท่ี ............................................. 
 
 

                                                                                   (.........................................................) 
                 หัวหนาหนวยงาน (คณบดี/ผูอํานวยการ) 

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


