
ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก (ภาคปกติ) 
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 
 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.  ประกาศผลและแจ้งการท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย   17 ตลุาคม 2565  
2.  เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจยั งวดที่ 1  (ร้อยละ 60) 20 วันท าการ

นับตั้งแต่วัน 
ท าสัญญาและจัดส่ง

เอกสารครบ 

แจ้งการเบิกจ่ายผ่านไลน์กลุ่มทุน
นักศึกษา 

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจดัส่งสญัญาคู่ฉบับคืนให้นักวิจยัโดยจัดสง่ให้
อาจารย์ที่ปรึกษา 

30 ตลุาคม 2565 ติดต่อรับกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.  ส่งเอกสารรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย  รอบ 6  เดือน  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยไดต้รวจเรยีบร้อยแล้ว ดังนี้     
- เอกสารที่ต้องน าส่งท่ีงานบริหารการวจิัย ชั้น 2 

1) แบบน าส่งรายงานความก้าวหน้า จ านวน 1 ฉบับ 
2) แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จ านวน 1 ฉบับ  
3) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดที่ 2) จ านวน 1 ฉบับ 
4) ใบส าคัญรับเงิน (งวดที่ 2) จ านวน 1 ฉบับ 
5) รายงานการเงินท่ีได้รับงวดที่ 1 รอ้ยละ 60 จ านวน 1 ฉบับ  
6) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  (หัวหน้าโครงการวิจัย) จ านวน 1 

ฉบับ 
7) ส าเนาบญัชีธนาคาร/เอกสารผ่านแอปพลิเคชั่น จ านวน 1 ฉบับ  

- สิ่งที่ต้องจัดส่งผ่านระบบเว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th ทุนสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก (ภาค
ปกติ) ประจ าปี 2566 

1) จัดส่งไฟล์แบบสรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการวิจัย PDF 
2) จัดส่งไฟล์เล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั (ข้อมูลงานวิจัย 

บทที1่- บทที่ 4 บางส่วน) PDF 
3) จัดส่งไฟล์รายงานการเงินท่ีได้รับงวดที่ 1 

17 มีนาคม ๒๕๖6 
นับตั้งแต่วันท าสัญญา

รับทุนวิจัย 

 

5.  การติดตามผลการด าเนินงานวิจยัรอบ 6 เดือน เมษายน ๒๕๖6  
6. เวทีน าเสนอรายงานความก้าวหน้า (เฉพาะ นักศึกษาปริญญาโท เอก)

เตรียมไฟล์น าเสนอ PowerPoint น าเสนอไม่เกิน 10 นาที ถาม – ตอบ  
5 นาที รวมเป็น 15 นาท ี

เมษายน ๒๕๖6  

7. เบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 25) 20 วันท าการ 
นับตั้งแต่ส่งรายงาน

ความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

แจ้งการเบิกจ่ายผ่านไลน์กลุ่มทุน
นักศึกษา 

8. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัย เปลีย่นช่ือเรื่องวิจัย ให้ด าเนนิการ
ภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันท าสัญญา (ถ้ามี) 

17 มิถุนายน ๒๕๖6 ท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมช้ีแจงรายละเอียด และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารการวจิัย 

9. ส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง (ตามแบบหนังสือน าส่งรายงานวิจยัฉบับร่าง) 
จ านวน 1 เลม่  (ไม่ต้องเข้าเล่ม) (เฉพาะ นักศึกษาปริญญาโท เอก) 

31 สิงหาคม ๒๕๖6  

http://rdi.snru.ac.th/


 
 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
10.เวทีน าเสนอรายงานฉบับร่าง (เฉพาะ นักศึกษาปริญญาโท เอก) 
เตรียมไฟล์น าเสนอ PowerPoint น าเสนอไม่เกิน 15 นาที ถาม – ตอบ  
5 นาที รวมเป็น 20 นาที 

กันยายน ๒๕๖6  

11. กรณดี าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาต่อสัญญาได้ 1 
ครั้ง ระยะเวลาไมเ่กิน 6 เดือน (ถา้มี) 

26 กันยายน ๒๕๖6 จัดท าหนังสือแจ้งต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อขยายระยะเวลา
ก่อนครบก าหนดส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์ อย่างน้อย 15 วัน 
และสามารถขยายระยะเวลาได้ 1 
ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน 

12. ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้ตรวจ
เรียบร้อยแล้ว 
- เอกสารที่ต้องน าส่งท่ีงานบริหารการวจิัย ชั้น 2 

1) แบบน าส่งรายงานฉบับสมบรูณ์ จ านวน 1 ฉบับ 
2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เลม่ (รูปแบบปกสีขาวเข้าเล่ม

แบบสันกาวเคลือบ) 
3) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (งวดที่ 3) จ านวน 1 ฉบับ 
4) ใบส าคัญรับเงิน (งวดที่ 3) จ านวน 1 ฉบับ 
5) รายงานการเงินท่ีได้รับตลอดทั้งโครงการ  จ านวน 1 ฉบับ 
6) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  (หัวหน้าโครงการวิจัย) จ านวน 1 

ฉบับ 
7) ส าเนาบญัชีธนาคาร/เอกสารผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร 

(หากมีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 1  

- สิ่งที่ต้องจัดส่งผ่านระบบเว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th ทุนสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก (ภาค
ปกติ) ประจ าปี 2566 

1) จัดส่งไฟล์รายงานการเงินท่ีได้รับตลอดทั้งโครงการ  PDF 
2) จัดส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Word และ PDF 
3) จัดส่งไฟล์หลักฐานการเผยแพรผ่ลงานวิจัย/บทความวิจัยหรือแบบ

ตอบรับการตีพิมพ์/การน าเสนอผลงานวิจัย (เฉพาะนักศึกษา 
ปริญญาโท และ เอก) 

4) จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ (สถานบันวิจัยจะด าเนินการจัดเตรียมโปสเตอร์
ให้ในวันน าเสนอ) * 

16 ตลุาคม ๒๕๖6 
 

* กรณีที่นักศึกษามีความสนใจใน
การน าเสนอผลงานในรปูแบบ
โปสเตอร์ สามารถเข้าร่วมผ่านทาง
เว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th 

13. เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 15) 20 วันท าการ 
นับตั้งแต่ส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบรูณ ์

 

14. บันทึกข้อมลูปิดโครงการผ่านเว็บไซต์   
    http://rdi.snru.ac.th 

16 ตลุาคม ๒๕๖6  

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