
ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.  ประกาศผลและท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย   วันท่ี 23 - 24 กันยายน 2563 ในระหว่างวันท่ี 23 – 24 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 20  

2.  เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 1  (ร้อยละ 60) 20 วันท าการ นับต้ังแต่วัน 
ท าสัญญาและจัดส่งเอกสารครบ 

 

3.  ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  รอบ 6  เดือน ดังน้ี     
    1) แบบหนังสือน าส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ 
    2) แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ  
    3) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดท่ี 2) จ านวน 1 ฉบับ 
    4) ใบส าคัญรับเงิน (งวดท่ี 2) จ านวน 1 ฉบับ 
    5) รายงานการเงินท่ีได้รับงวดท่ี 1 ร้อยละ 60 จ านวน 1 ฉบับ  
    6) เล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ข้อมูลงานวิจัย บทท่ี1- บทท่ี4   
       บางส่วน)  
    7) พิมพ์เอกสารยืนยันการส่งงานผ่านระบบ DRMS 

ภายในวันท่ี 22 มีนาคม 2564 1) ส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล .docx และ  
    .pdf  (เอกสารหมายเลข 2 และ 6 )  
    ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัย     
    DRMS ท่ีเว็บไซต ์   
    http://rdi.snru.ac.th/snru-drms 
2) ส่งในรูปแบบเอกสาร (เอกสารหมายเลข  
    1 - 5) ใหพ้ิมพส์่งท่ีสถาบันวิจัย 
    และพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 10 

4.  เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 2 (ร้อยละ 25) 20 วันท าการ นับต้ังแต่ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

 

5. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัย เปลี่ยนชื่อเรื่องวิจัย 
    ให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันท าสัญญา (ถ้ามี)  

ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 
(ถ้ามี)  

ท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อม
ชี้แจงรายละเอียด และเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย  

6. ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง (ตามแบบหนังสือน าส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง)  
    จ านวน 1 เล่ม  

ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 รายงานวิจัยฉบับร่างยังไม่ต้องเข้าเล่ม 

7. กรณีด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาต่อสัญญาได้ 1 ครั้ง    
    ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ถ้ามี) 

ภายในวันท่ี 3 กันยายน 2564 
(ถ้ามี) 

จัดท าหนังสือแจ้งต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อขยายระยะเวลาก่อนครบ
ก าหนดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่าง
น้อย 15 วัน และสามารถขยายระยะเวลา
ได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน 

8. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์         
1) แบบหนังสือน าส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 2 เล่ม (รูปแบบปกสีขาวเข้าเล่ม 
   แบบสันกาวเคลือบ) 
3) ตารางปรับแก้ไข 
4) บทความวิจัยหรือแบบตอบรับการตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัย  
     จ านวน 1 ชุด (ใส่ในเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) (ถ้ามี)  
5) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดท่ี 3) จ านวน 1 ฉบับ 
6) ใบส าคัญรับเงิน (งวดท่ี 3) จ านวน 1 ฉบับ 
7) รายงานการเงินท่ีได้รับตลอดท้ังโครงการ  จ านวน 1 ฉบับ  
8) พิมพ์เอกสารยืนยันการส่งผ่านระบบ DRMS 

ภายในวันท่ี  20 กันยายน 2564 1) ส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูล .docx และ  
    .pdf  (เอกสารหมายเลข 2)  
    ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัย     
    DRMS ท่ีเว็บไซต์    
    http://rdi.snru.ac.th/snru-drms 
2) ส่งในรูปแบบเอกสาร (เอกสารหมายเลข  
    1 - 6) ให้พิมพ์ส่งท่ีสถาบันวิจัย 
    และพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 10 

9. เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดท่ี 3 (ร้อยละ 15) 20 วันท าการ นับต้ังแต่ 
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

10.  บันทึกข้อมูลปิดโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ระบบ DRMS) ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2564  
11. รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2564  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม ได้ที่ http://rdi.snru.ac.th/topics/9733 
 


