แบบ OP 2

แบบรายงานสถานะผลผลิต/ผลลัพธ
โครงการวิจัยเงินประมาณ (เงินรายได/แผนดิน ระบุ).........................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สวนที่ 1 ขอมูลโครงการวิจัย
ปงบประมาณ ...................
ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยเดี่ยว
ชื่อ-สกุล หัวหนาโครงการวิจัย ........................................................................................................................................
หนวยงาน........................................................................................................................................................................
โครงการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................................................................
จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนการวิจัย .......................................... บาท
ชุดโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล หัวหนาชุดโครงการวิจัย ....................................................................................................................................
หนวยงาน........................................................................................................................................................................
ชื่อชุดโครงการวิจัย เรื่อง .........................................................................................................................................
จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย .......................................... บาท
ชื่อ-สกุล หัวหนาโครงการวิจัยยอย .................................................................................................................................
หนวยงาน........................................................................................................................................................................
ชื่อโครงการวิจัยยอย เรื่อง .........................................................................................................................................
จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยยอย .......................................... บาท
สวนที่ 2 ผลผลิต/ผลลัพธ/การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
กรณีโครงการวิจัยตอเนื่อง ระบุปของผลผลิต

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

1. ผลผลิตตามกรอบวงเงิน ที่ระบุไวตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
ประเมินผล การสงรายงานฉบับสมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561
1.1 โครงการวิจัย-เงินรายได ประเภทการวิจัยทั่วไป การวิจัยในชั้นเรียน
งบประมาณวิจัย
ไมเกิน 100,000 บาทตอป

ผลผลิต
1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา

แบบ OP 2

งบประมาณวิจัย
มากกวา 100,000 บาทตอป

ผลผลิต
1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับ (peer review) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา

1.2 โครงการวิจัย-เงินงบประมาณแผ นดิ น
งบประมาณวิจัย
ไมเกิน 300,000 บาทตอป

ผลผลิต
1. งานสรางสรรค ตองมีการเผยแพรสูสาธารณะภายในประเทศระดั บชาติ
จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง และบทความวิจัยตองไดรับตีพิมพเผยแพร
บทความวิจัยฉบับสมบูรณในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ
2. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) หรือ
ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีระบบตรวจสอบ
คุณภาพของตนฉบับ (peer review) ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือสูงกวา
3. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยาง
นอย 1 ผลงาน

300,001-500,000 บาทตอป

1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding)
หรือผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ที่มีระบบตรวจสอบคุณภาพของตนฉบับ (peer review)
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวนอยางนอย 1 บทความ หรือ
สูงกวา
2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยาง
นอย 1 ผลงาน

500,001-1,000,000 บาทตอป

1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จํานวนอยาง
นอย 1 บทความ หรือ
2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
จํานวนอยางนอย 1 ผลงาน

แบบ OP 2

งบประมาณวิจัย
มากกวา 1,000,000 บาทตอป

ผลผลิต
1. บทความวิจัย ตองไดรับตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 จํานวนอยาง
นอย 2 บทความ หรือ
2. สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรม ตองนําไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จํานวน
อยางนอย 2 ผลงาน

2. รายงานสถานะของผลผลิต (ทํ า เครื่ อ งหมายแสดงสถานะของผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น และระบุ วั น ที่ ค าดว า สามารถ
สงผลผลิตที่สมบูรณตอหนวยงานไดและไม เ กิ น ระยะเวลาตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เรื่อง การติดตามประเมินผล การสงรายงานฉบับสมบูรณและผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. 2561)
2.1 กรณีการเผยแพรในการประชุมวิชาการ
ผลผลิต : บทความวิจัยฉบับสมบูรณ ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
สถานะผลผลิต
1. อยูระหวางเตรียมตนฉบับ
2. อยูระหวางการสงใหหนวยงานผูจัดการประชุมพิจารณาเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการ (แนบหลักฐาน)
3. ไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (แนบหลักฐาน)
4. เขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเรียบรอยแลว อยูระหวางรอตีพิมพบทความวิจัย
ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceeding) (แนบหลักฐาน)
ระบุวันที่คาดวาสามารถสงผลผลิ ตที่ สมบูรณ ..........................................................................................
2.2 กรณีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ผลผลิต : บทความวิจัย
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
ในฐานขอมูล อื่นๆ (ระบุ) .................................

ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

สถานะผลผลิต
1. อยูระหวางเตรียมตนฉบับ
2. อยูระหวางการสงใหวารสารหรือสํานักพิมพพิจารณา (submitted) (แนบหลักฐาน)
3. อยูระหวางการพิจารณาในขั้นตอนอื่นๆ ของวารสารหรือสํานักพิมพ (แนบหลักฐาน)
ระบุวันที่คาดวาสามารถสงผลผลิ ตที่ สมบูรณ ..........................................................................................

แบบ OP 2

2.3 การยื่นจด
สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
สถานะผลผลิต
มีศักยภาพที่จะยื่นจด (ระบุวันที่) .............................................................................................................
ยื่นจดแลว เมื่อ ..........................................................................................................................................
ระบุวันที่คาดวาสามารถสงผลผลิตที่สมบูรณ.........................................................................................
3. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ถามี)
1) ลักษณะการนําไปใชประโยชน............................................................................................................................
กลุมเปาหมาย ...................................................................................................................................................
2) ลักษณะการนําไปใชประโยชน............................................................................................................................
กลุมเปาหมาย ...................................................................................................................................................

(.........................................................)
หัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการยอย
วันที่ .............................................
(.........................................................)
หัวหนาหนวยงาน (คณบดี/ผูอํานวยการ)
วันที่ .............................................

