
 
การเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 

 



มหาวิทยาลัย นิสิต/นักศึกษา 
ท าสัญญา ท าสัญญา 

- จัดท ากรอบการวิจัย  
- ประกาศรับข้อเสนอ 
- พิจารณาข้อเสนอ 

- จัดสรรทุน 

เป็นผู้บริหารทุน 
ดูแลและติดตามโครงการ 
เพ่ือรายงานผลต่อ วช. 

ด าเนินการวิจัย 
รายงานความก้าวหน้า 

จัดท าวิทยานิพนธ์ 

ผู้ให้ทุน 

ปริญญาโท ระยะเวลา 18 เดือน 

ปริญญาเอก ระยะเวลา 24 เดือน 

ได้รับงบจัดสรรส าหรับ นิสิต/นักศึกษา 

ได้รับงบบริหารแผน 10% 

ต้องไม่จบการศึกษาก่อนแจ้งอนุมัติทุน 

ผู้รับทุน 
บัณฑิต 
ผู้รับทุน 

การท าสัญญาระหว่าง วช. และ มหาวิทยาลัย 



นิสิต/นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

(บัณฑิตวิทยาลัย) 

กองบริหารแผนและงบประมาณ
การวิจัย (กบง.) 

ส่งเอกสาร 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ส่งเอกสาร 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

การด าเนินงานตามสัญญา 



1. รายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 

2. ส าเนาสัญญา
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัย + นิสิต/
นักศึกษา 

1. รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

2. แบบสรุปย่อ
ผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 3 

1. ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

2. แบบสรุปย่อ
ผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 2 

รายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัย 

รายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัย 

1. วิทยานิพนธ์ 2. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4. สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด  
5. ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์  

การด าเนินงานตามสัญญา 
มหาวิทยาลัย 

นิสิต/นักศึกษา 



การเขียนรายงานกิจกรรม 

เขียนไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่ วช. ก าหนด 
 
 

ไม่เขียนรายงานในภาพรวมของการบริหารแผน 
(น าโครงการของนิสิต/นักศึกษา มาเขียน) 

**พบในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน 
1 โครงการ** 

 
รายงานไม่ได้แยกปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

 การเขียนรายงานให้ใช้  
“แบบฟอร์มตาม ผนวก 5 แนบท้ายสัญญา” 

 
 การเขียนรายงานให้รายงานภาพรวม 

ของการบริหารจัดการแผนงาน 
 
 
 

 การเขียนรายงานให้แยกระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

ปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมา แนวทางการเขียนรายงาน 



รายงานความก้าวหน้าการท ากิจกรรม 
หัวข้อรายละเอียด 
(1) ความเป็นมา 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนและรูปแบบการท างาน  
(4) ผลการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วท้ังหมด 
(5) ตัวชี้วัดและผลผลิต (ตามท่ีระบุในข้อเสนอแผนกิจกรรม) 
(6) งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 
(7) งานตามแผนกิจกรรมท่ีจะท าต่อไป (ระบุจ านวนเดือน) 
(8) ค าชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้าม)ี และแนวทางการแก้ไข 
(9) ภาคผนวก 
 9.1 ส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่าง “ผู้รับทุน” กับ “บัณฑิตผู้รับทุน” จ านวนโครงการละ 1 ฉบับ 
 9.2 รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยรายโครงการท่ีได้รับทุนวิจัย จ านวน โครงการละ 2 ฉบับ 
 9.3 ตารางโครงการ/ ตัวช้ีวัด/ วัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 9.4 รายงานการประชุม (กรณีท่ีผู้รับทุนมีการจัดประชุม) 



รายงานความก้าวหน้าการท ากิจกรรม 

1. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 
 

2. ตารางโครงการ/ ตัวชี้วัด/ วัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 

2 ประเด็น 



 ในการรายงานเรื่องงบประมาณ ให้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

1     

2     

3     

รวมงบประมาณ   

1.2 งบจัดสรรรายโครงการ (งบที่จัดสรรให้นิสิต/นักศึกษา) 
 - ให้รายงานรายโครงการ แต่ละโครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วจ านวนเท่าไหร่ 
 
ตัวอย่าง 

1.1 งบบริหารแผน (10 % ของงบจัดสรรรายโครงการ) 
 - ให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ
งบบริหารแผน ว่าใช้จ่ายในรายการอะไรไปแล้วบ้าง เป็นจ านวน
เงินเท่าไหร ่
 
ตัวอย่าง 

ล าดับ ชื่อโครงการ นิสิต/
นักศึกษา 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

(บาท) 

1     

2     

3     

รวมงบประมาณ   

งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 



ล าดับ ชื่อโครงการ นิสิต/นักศึกษา วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

ผลการด าเนินงาน 

1     

2     

3     

 
ภาคผนวก: 
 ต้องมี ***ตารางโครงการ/ ตัวชี้วัด/ วัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่ได้รับ*** 
 ในรายงานความก้าวหน้า ต้องมีสรุปย่อผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
 

ตัวอย่าง 

ตารางโครงการ/ ตัวชี้วัด/ วัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 



ร่างรายงานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง  
1. บทน า (ความเป็นมา วัตถุประสงค์  ประโยชน์ท่ีได้รับ) 
2. วิธีด าเนินการกิจกรรม 
3. ผลการด าเนินงาน (ควรมีรูปภาพหรือตาราง) 
4. สรุปผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ให้สรุปเรื่องราวในการท ากิจกรรมพร้อมท้ังข้อเสนอแนะในปีต่อไป 
5. ผลส าเร็จและความคุ้มค่า 
6. ภาคผนวก 
 6.1 บทคัดย่อ/ abstract รายโครงการท่ีได้รับทุนวิจัย 
 6.2 ข้อมูลการแก้ปัญหาโดยการวิจัยรายโครงการวิจัย (1 หน้ากระดาษ A4) (ผนวก 5 หน้า 4) 
 6.3 ข้อมูลการวิจัยแบบ 5 บรรทัด (ผนวก 5 หน้า 5)  
 6.4 รายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมรายโครงการวิจัย (ผนวก 5 หน้า 6) 



งวดที่ 1 : 60% (หัก 5 % เงินประกันผลงาน) 
งวดที่ 2 : 30% (หัก 5 % เงินประกันผลงาน) 
งวดที่ 3 : 10% (หัก 5 % เงินประกันผลงาน) 
งวดที่ 4 : เงินประกันผลงานที่หักไว้งวดละ 5% 

งวดที่ 1 : ลงนามสัญญา 
งวดที่ 2 : รายงานก้าวหน้า ครั้งที่ 1 
งวดที่ 3 : ร่างรายงานฯ 
งวดที่ 4 : รายงานฉบับสมบูรณ์  

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การด าเนินงาน การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 



1. รายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 

2. ส าเนาสัญญา
ระหว่าง 

มหาวิทยาลัย + นิสิต/
นักศึกษา 

1. รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

2. แบบสรุปย่อ
ผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 3 

1. ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

2. แบบสรุปย่อ
ผู้บริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี 2 

รายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัย 

รายงานความก้าวหน้า 
ของการวิจัย 

1. วิทยานิพนธ์ 2. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
3. แบบสอบถามการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4. สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด  
5. ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์  

เบิกเงินงวด 2 

เบิกเงินงวด 3 

เบิกเงินงวด 4 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 โทร. 02 561 2445 ต่อ 406 – 408 

โทรสาร 02 940 5495 
อีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th 



ขอบคุณค่ะ 


