แบบ OP 1

แบบรายงานเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์
โครงการวิจัยเงินประมาณ (เงินรายได้/แผ่นดิน ระบุ)......................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ ...................
ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเดี่ยว
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัย ........................................................................................................................................
หน่วยงาน........................................................................................................................................................................
โครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................. ...........................
จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย .......................................... บาท
ชุดโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ....................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...................................................
ชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง ............................................................................................................................. ............
จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย .......................................... บาท
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย .................................................................................................................................
หน่วยงาน........................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยย่อย เรื่อง ............................................................................................................................. ............
จานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยย่อย .......................................... บาท
ส่วนที่ 2 การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน............ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จานวน..........ชุด
2. ส่งหน่วยงานที่สังกัด รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน............ชุด
ส่วนที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์/การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่อง ระบุปีของผลผลิต

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1. ผลผลิตตามกรอบวงเงิน ที่ระบุไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
ประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561
1.1 โครงการวิจัย-เงินรายได้ ประเภทการวิจัยทั่วไป การวิจัยในชั้นเรียน
งบประมาณวิจัย
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ผลผลิต
1. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
จานวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือสูงกว่า

แบบ OP 1

มากกว่า 100,000 บาทต่อปี

1. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ระบบตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ (peer review) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จานวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือสูงกว่า

1.2 โครงการวิจัย-เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณวิจัย
ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

ผลผลิต
1. งานสร้างสรรค์ ต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะภายในประเทศระดับชาติ
จานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง และบทความวิจัยต้องได้รับตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) จานวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ
2. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) หรือ
ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีระบบตรวจสอบ
คุณภาพของต้นฉบับ (peer review) ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
จานวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือสูงกว่า
3. สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องนาไปจดทรัพย์สินทางปัญญา จานวนอย่าง
น้อย 1 ผลงาน

300,001-500,000 บาทต่อปี

1. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding)
หรือผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของต้นฉบับ (peer review)
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จานวนอย่างน้อย 1 บทความ หรือ
สูงกว่า
2. สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องนาไปจดทรัพย์สินทางปัญญา จานวนอย่าง
น้อย 1 ผลงาน

500,001-1,000,000 บาทต่อปี

1. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จานวนอย่างน้อย
1 บทความ หรือ
2. สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องนาไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
จานวนอย่างน้อย 1 ผลงาน

มากกว่า 1,000,000 บาทต่อปี

1. บทความวิจัย ต้องได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จานวนอย่างน้อย
2 บทความ หรือ

แบบ OP 1

งบประมาณวิจัย

ผลผลิต
2. สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ต้องนาไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
จานวนอย่างน้อย 2 ผลงาน

2. ผลผลิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจริง (ระบุวันที่คาดว่าสามารถส่งผลผลิตที่สมบูรณ์ต่อหน่วยงานได้และไม่เกินระยะเวลา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และ
ผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561)
2.1 การตีพิมพ์ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติ/นานาชาติ
ระบุรายละเอียดผลงานที่ตีพิมพ์ให้ชัดเจน เช่น ชื่อบทความ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่องานประชุมวิชาการ เป็นต้น

ชื่อบทความ......................................................................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง/คณะผู้แต่ง …………………………………………………………………………………………………………..…………….
ชื่องานประชุมวิชาการ ....................................................................................................................................
รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
วันที่คาดว่าจะส่งผลผลิต ...............................................................................................................................
2.2 การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ระบุรายละเอียดผลงานที่ตีพิมพ์ให้ชัดเจน เช่น ชื่อบทความ ชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อวารสาร ฐานข้อมูลของวารสาร (TCI กลุ่ม 1 หรือ 2,
SJR, ISI, Scopus ฯลฯ) ปี และฉบับที่ตีพิมพ์ เป็นต้น

ชื่อบทความ......................................................................................................................................................
ชื่อผู้แต่ง/คณะผู้แต่ง …………………………………………………………………………………………………………..…………….
ชื่อวารสาร ........................................................................................................................................................
ฐานข้อมูลของวารสาร ......................................................................................................................................
วันที่คาดว่าจะส่งผลผลิต ........................................................................................................................
2.3 การยื่นจด
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
มีศักยภาพที่จะยื่นจด (ระบุวันที่)....................................................................................................................
วันที่คาดว่าจะส่งผลผลิต ........................................................................................................................
3. แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
1) ลักษณะการนาไปใช้ประโยชน์...........................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย ...................................................................................................................................................
2) ลักษณะการนาไปใช้ประโยชน์...........................................................................................................................
กลุ่มเป้าหมาย ...................................................................................................................................................
(.........................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการย่อย
วันที่ .............................................
(.........................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี/ผู้อานวยการ)
วันที่ .............................................

