
แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 
 

1.  ช่ือโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย 
 (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……….... 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………....... 
2.  รายชื่อคณะผู้วจิัย  พร้อมท้ังหน่วยงานท่ีสังกัด  หมายเลขโทรศพัท์  และ e-mail 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล หน่วยงานท่ีสังกัด เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  e-mail 

     
     
     

3.  จัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ...............................................จ านวนเงิน....................................บาท 
4.  เริ่มท าการวิจัยเมื่อ (วัน  เดือน  ปี)......................................................ถึง (วัน  เดือน  ปี).................................................................. 
5.  รายละเอยีดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 5.1  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั (โดยสรุป) 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
 5.2  ให้เปร ียบเทียบการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานวิจัยท่ีไดเ้สนอไวต้ลอดโครงการวจิัยกับสภาพการด าเนินการจริง             

โดยระบุขั้นตอนหรือกิจกรรมตามล าดับ (ดังตาราง) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ได้ปฏิบตัิจริง 

สภาพการด าเนินงาน 
ในแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1…………… กิจกรรมที่ 1……………    
กิจกรรมที่ 2…………… กิจกรรมที่ 2……………    
กิจกรรมที่ 3…………… กิจกรรมที่ 3……………    
กิจกรรมที่ ฯลฯ…………… กิจกรรมที่ ฯลฯ……………    

  
5.3  ให้แสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงาน (มากกว่าบทที่ 3)  พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการไปแล้ว [ทั้งนี้ให้แนบ 

เอกสารรายงานวิจัย (มากกว่าบทที่ 3)  บทความวิจัยหรือผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัยระหว่างที่ท าการวิจัย 
ที่เคยพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว  หรือบทความที่จะน าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้] 

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

5.4  ใหร้ะบุรายละเอียดที่ได้แกไ้ขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี)...................................................................... 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
 5.5  งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแลว้นับตั้งแต่เริม่ท าการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น...........................................................................บาท 
(ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายทีไ่ดด้ าเนินการไปแล้วตามแผนการด าเนินงานวิจัยแยกเป็นตัวคณูแยกตามหมวดที่ด าเนินการจริง) 
รายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยในช่วงตั้งแต่วันท่ี.........................................................ถึงวันท่ี................................................... 
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รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าตอบแทน 

    1.1  ค่าตอบแทนล่วงเวลาราชการ (จ านวนอัตรา x อัตราค่าตอบแทน x จ านวนวัน) 

    1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จ านวนครั้งท่ีจ่าย) 

    1.3  ค่าสมนาคุณผู้เชี่ยวชาญ (จ านวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จ านวนครั้งท่ีจ่าย) 

    1.4  อื่น ๆ (ระบุรายละเอียดแยกเป็นตัวคณู) 
2. ค่าใช้สอย 

     2.1  ค่าจ้างเหมา (อัตราค่าจ้าง x จ านวนที่จ้าง) 

     2.2  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่า (จ านวนคน x อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก x จ านวนวัน) 

      2.3  อื่น ๆ (ระบุรายละเอียดแยกเป็นตัวคณู) 
3. ค่าวัสด ุ
    3.1  ค่าวัสดุส านักงาน (ระบุรายละเอยีดแยกเป็นตัวคณู) 
    3.2  ค่าวัสดุท ากิจกรรม  เช่น ส ารวจข้อมลู  จักกิจกรรมกลุม่  เป็นต้น (ระบุรายละเอียดแยกเป็นตัวคูณ) 
    3.3  ค่าสารเคมี (ระบรุายละเอยีดแยกเป็นตัวคูณ) 
    3.4  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ระบุรายละเอียดแยกเป็นตัวคูณ) 
4. อื่นๆ (ระบุรายละเอยีดแยกเป็นตัวคูณ) 

 

รวม  

 
 5.6  งานตามแผนงานวิจัยที่จะท าต่อไป........................................................................................................................................ 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
 5.7  แสดงรายละเอียดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์[ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน]์ 
   .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
 
 5.8  ค าช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหาและหรืออุปสรรค  (ถ้ามี).................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................................................. 
  
       
   ลงช่ือ..................................................................... 
        (......................................................................) 
                                       หัวหน้าโครงการวิจัย 
                วันท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
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การประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
 

สรุปความเห็นของการประเมิน 
 เห็นควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 
 
              ลงช่ือ………………………………………………………….……… 
            (อาจารย์ ดร. สุธาสินี คุปตะบุตร) 
                    รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
         วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ............ 
 
 
              ลงช่ือ…………………………………..…………………………… 
             (อาจารย์ ดร. มาลี ศรีพรหม) 
                     ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
         วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ............ 
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รูปแบบการจัดท าเอกสารรายงานวิจัย 
ทุน : งบประมาณแผ่นดิน (วช.)  

1. ปกนอก 
2. ปกใน 
3. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
4. บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
5. กิตติกรรมประกาศ 
6. สารบัญ 
7. สารบัญตาราง 
8. สารบัญภาพ / แผนภูมิ / อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
9. บทที่ 1  บทน า  
10. บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
11. บทที่ 3  วิธีด าเนินการวิจัย  
12. บทที่ 4  ผลการวิจัย  (รายงานผลเฉพาะบางส่วนที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือรายงานผลทั้งหมดถ้า

ด าเนินการเสร็จทั้งหมด) 
13. บทที่ 5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ (รายงานผลเฉพาะบางส่วนที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หรือรายงานผลทั้งหมดถ้าด าเนินการเสร็จทั้งหมด) 
14. เอกสารอ้างอิง (ตามระบบการอ้างอิงสากล/นาม ปี)/บรรณานุกรม 
15. ภาคผนวก (ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย , แบบสอบถาม หรืออ่ืน ๆ) 
16. ประวัติผู้วิจัย 
17. สันเล่มรายงานการวิจัย (ชื่องานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย  ปีพ.ศ.ที่ท าเสร็จ)  (รายงานผลเฉพาะบางส่วนที่

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือรายงานผลทั้งหมดถ้าด าเนินการเสร็จทั้งหมด) 
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รูปแบบการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุนแผ่นดิน (วช.) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานวิจัย  ( 22 เขม้) 
เรื่อง 

ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เข้ม) 
ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม้) 

 

 
[ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย์ 
ชื่อผู้ร่วมวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย์](18 เข้ม) 

 
(ถ้าผู้วิจัยมี 3 คน ให้ระบุชื่อผู้วิจัยท้ัง 3 คน ถ้ามีผู้วิจัยมากกว่า 3 คน ให้ระบุชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตามด้วยค าว่า  และคณะ) 
 

    
 

[งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. .................... 

เดือน................พ.ศ. ................. 
(ระบุเดือน…………………. ปี พ.ศ……………....ปัจจุบัน ณ วันส่งรายงานฉบับสมบรูณ์) 

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เข้ม 17) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(รูปแบบปกนอก) 

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ที่ใช้พิมพ์ 
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รายงานวิจัย  ( 22 เขม้) 

เรื่อง 
ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย (22 เข้ม) 

ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ (22 เขม้) 
 
 
 

[ชื่อผู้ท างานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย์ 
ชื่อผู้ท างานวิจัย รศ./ผศ./ดร./อาจารย์ 

 
 

[งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ....................  

เดือน................พ.ศ. ................. 
(ระบุเดือน…………………. ปี พ.ศ……………....ปัจจุบัน ณ วันส่งรายงานฉบับสมบรูณ์) 

ลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร] (เขม้ 17) 
 
 
 

 
  

 
 

(หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ที่ใช้พิมพ์ 

(รูปแบบปกใน) 


