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จากแหล่งทุนภายนอก 
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บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง ซึ่งได้รวบรวมหลักเกณฑ์เง่ือนไข และแบบฟอร์มต่าง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

กระบวนการบริหารขัดการ มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และมีการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ หวังว่าเอกสารน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ บุคลากรและ

ผู้เก่ียวข้อง ทั้งน้ี หากมีข้อช้ีแนะในการเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ ผู้จัดทํายินดีน้อมรับเพ่ือทําการปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติให้ได้คุณภาพต่อไป 
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ประเภทแหล่งทุนวิจัย 
 การเสนอขอทุนวิจัย ผู้ขอรับทุนจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ จากประกาศของแหล่งทุนให้ละเอียด
โดยทั่วไปแหล่งทุนจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย คือ ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้และทุนวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย 
 2. ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย คือ ทุนวิจัยอ่ืนๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่ประสานงาน 
และประชาสัมพันธ์ เช่นทุนวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็น
ต้น 
แหล่งทุนวิจัยภายใน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เป็นการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และงบประมาณในแต่ละปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจอเสนอผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เพ่ือประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและส่งผลการประเมินให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 2. ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงินรายได้
ประจําปี งบเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงาน 
 3. ทุนวิจัยสําหรับโครงการวิจัยพิเศษ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโดยใช้เงิน
รายได้งบกลาง เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย 

ทุนวิจัยภายนอก 
 เป็นการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ที่ไม่ใช่งบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้และกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ของหน่วยงาน ซึ่งแหล่งทุนจะเป็นผู้ประกาศหลักเกณฑ์แจ้งมายังมหาวิทยาลัยหรือทางเว็บไซต์ของแหล่งทุน 
 การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ให้นักวิจัยส่งผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 
วันทําการ ก่อนถึงกําหนดส่งไปยังแหล่งทุนภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกในการบริหารโครงการของนักวิจัย
เองหากได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน เน่ืองจากปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบการบริหาร
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกไว้เป็นการเฉพาะ หรือในกรณีนักวิจัยสามารถส่งตรงไปยังแหล่งทุนได้เอง 
ขอให้นักวิจัยแจ้งข้อมูลให้คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดรับทราบ เพ่ือที่หน่วยงานจะได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รวบรวมเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลต่อไป 
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การดําเนินโครงการวิจัย 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 
 การเสนอขอรับเงินทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินจะดําเนินการล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จะประกาศหลักเกณฑ์ขั้นตอนให้คณะ/วิทยาลัยทราบ โดยทั่วไปกําหนดเปิดรับ
ข้อเสนอการวิจัยระหว่าง มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

เดือน ขั้นตอนการดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน 1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณ (แบบ

ปกติ) ประจําปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
สวพ. 

กรกฎาคม 2. จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสรุปสาระสําคัญข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม 

นักวิจัย 

กรกฎาคม 3. รวบรวมกลั่นกรอง และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยคณะ/วิทยาลัย  
กรกฎาคม 4.รวบรวม ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(สวพ.) 
คณะ/วิทยาลัย

สิงหาคม 5. พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดลําดับความสําคัญ คณะอนุกรรมการ/
สวพ. 

สิงหาคม  6. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามคณะอนุกรรมการเสนอแนะ 
ส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นักวิจัย 

สิงหาคม  7. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา สวพ. 

สิงหาคม  8. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเสนอแนะ นักวิจัย 

กันยายน 9. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRPM ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อเสนอโครงการวิจัยและคําขอในระบบ NRPM 

ส ว พ . / หั ว ห น้ า
โครงการ 

กันยายน 10. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยัง (สวพ.) คณะ/วิทยาลัย
 
คุณสมบัติของผู้อํานวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัย 
 1. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่สายวิชาการกรณีเป็นอาจารย์อัตราจ้าง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเป็น
รายๆ ไป 
 2. ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 6 เดือนในปีงบประมาณที่ขอหรือที่ได้รับการ
จัดสรร 
 3. ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย จากเหตุละทิ้งโครงการวิจัยโดยเหตุผลอันไม่สมควร 
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 4. ไม่เป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทอุดหนุนทั่วไปเกินกว่า 1 โครงการในปีงบประมาณเดียวกัน หรือเมื่อรวมกับโครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมาและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จรวมแล้วไม่เกิน 2 โครงการ ยกเว้นผู้อํานวยการ
แผนงานวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย ที่อยู่ในสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
และสามารถรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ และสามารถขอทุนสนับสนุน
การวิจัยได้ แต่เมือรวมกับโครงการที่มีอยู่เดิมต้องไม่เกิน 2 โครงการ ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีหรือ
ผู้อํานวยการที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 5. ไม่เป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผิดสัญญารับทุน กล่าวคือ การค้างส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของปีงบประมาณก่อนหน้าปีที่เสนอขอ 
 6. ไม่เป็นผู้ที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
1. การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยใช้แบบฟอร์มตามกําหนด คือ 
 

แหล่งทุน รายการ ชื่อแบบฟอร์ม
งบประมาณแผ่นดิน แบบเสนอโครงการวิจัยเด่ียว (research project) แบบ ว-1ด 
งบประมาณแผ่นดิน แบบเสนอโครงการวิจัยชุด (research project) แบบ ว-1ช 
งบประมาณแผ่นดิน แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (กรณี

โครงการต่อเน่ือง) 
แบบ ต-1ช/ด

งบประมาณแผ่นดิน แบบสรุปสาระสําคัญข้อเสนอโครงการวิจัย แบบว-1สค 
งบประมาณแผ่นดิน แบบผลผลิตการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี แบบ สวพ.ว1
งบประมาณแผ่นดิน แบบการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ แบบ สวพ.ว2
งบประมาณเงินรายได้ แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) แบบ ว-1ด 
งบประมาณเงินรายได้ แบบเสนอโครงการวิจัย ในช้ันเรียน (Classroom Action 

research project) 
แบบ ว-1ด 

 
2. การระบุข้อมูลในข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วน ก ลักษณะแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 นักวิจัยควรระบุความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์เพียง 1 ยุทะศาสตร์ในแต่ละ
หัวข้อที่กําหนดและให้ระบุหัวข้อหลักๆ ก่อนอธิบายขยายความ เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการกรอกข้อมูลใน
ระบบ NRPM 
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 ส่วน ข องค์ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 นักวิจัยควรให้ความสําคัญในการศึกษาและอ่านคําช้ีแจงการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ภาคผนวกต่างๆ เพ่ือการระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการระบุข้อมุลผิด อาทิ หัวข้อประเภทการ
วิจัย ซึ่งตามภาคผนวกกําหนดประเภทการวิจัย คือ การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาทดลอง 
การระบุนอกเหนือจากกําหนด หรือเลือกมากกว่า 1 ประเภท มีผลเก่ียวเน่ืองกับการกรอกข้อมูลในระบบ 
NRPM 
 ส่วน ค ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
 นักวิจัยต้องให้ข้อมูลประวัติของตนเองตามหัวข้อที่กําหนด โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
เพ่ือการประสานงานท่ีรวดเร็วสําหรับประสบการณ์ด้านการวิจัยระบุผลงานเฉพาะ 3 ปีย้อนหลัง นักวิจัยที่มี
รายช่ือในแบบเสนอโครงการวิจัยเด่ียวหรือโครงการย่อยจะต้องมีประวัตินักวิจัยทุกคน ยกเว้นชุดโครงการหรือ
แผนงานวิจัยที่มีเฉพาะประวัติของผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
3. การส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ๖NRPM) 
 นักวิจัยจะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบเอกสารและในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Project Management : NRPM) เป็นระบบสารสนเทศการวิจัย เพ่ือความร่วมมือด้านข้อมูลวิจัย
และการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงบประมาณ ซึ่งถูกพัฒนาด้วย Microsoft® ASP.NET® 
สามารถดําเนินงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทํางานครอบคลุมต้ังแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลตามความจําเป็นของผู้ดําเนินงาน 
(http://nrpm.nrct.go.th/PublicAbout.aspx) ระบบ NRPM ประกอบไปด้วย 
 1) ระบบการเสนอของงบประมาณ 
 2) ระบบการรายงานโครงการที่ดําเนินการ 
 3) ระบบการประเมินโครงการที่เสร็จสิ้น 
 นักวิจัยที่ต้องการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินมีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้อง
ใช้ระบบ NRPM เพ่ือความสะดวก และรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักวิจัย ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
มากที่สุดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญในการสืบค้น ตรวจสอบความซํ้าซ้อน รวมท้ังเพ่ือบูรณาการ และ
พัฒนางานวิจัยให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



5 

 

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ 
 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 

  

 
งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 -ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ให้นักวิจัยทราบ 
- นักวิจัยจัดทําข้อเสนอ
โครงการส่งคณะ 

-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 
 
 
 

  

คณะกรรมการ
วิจัย 
 
 
 

 -พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
-พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 
งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 
 

 -รวบรวมข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอผล
การพิจารณา  

-ผลการพิจารณา
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

 
นักวิจัย 
 
 
 

 - แจ้งผลการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณ
ให้นักวิจัยดําเนินการ
ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิจัย 

- ผลการพิจารณา
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

งบประมาณเงินรายได้

แจ้งประชาสัมพันธ์งานวิจัย         

การส่งโครงการวิจัย

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีได้ผ่าน

การพิจารณา

ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
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ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 

  

 
งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 
 

 -ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
ให้นักวิจัยทราบ 
- นักวิจัยจัดทําข้อเสนอ
โครงการส่งคณะ 

-หนังสือนําส่ง
- ข้อเสนอโครงการ 

 
งานวิชาการและ
วิจัย 

 - นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

-ข้อเสนอโครงการ

สวพ./
อนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

 -พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
-พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
- รวบรวมข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอผล
การพิจารณาแจ้งให้
หน่วยงานทราบ 

-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

งานวิชาการและ
วิจัย/นักวิจัย 
 
 
 

 -แจ้งผลพิจารณา
โครงการวิจัยให้นักวิจัย
ทราบ 
- นักวิจัยส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านระบบ 
NRPM  
 
 

-หนังสือนําส่ง

งบประมาณแผ่นดิน

แจ้งประชาสัมพันธ์งานวิจัย         

การส่งโครงการวิจัย

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
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งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 
 

 - แจ้งผลการพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณ
ให้นักวิจัยดําเนินการ
ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- ผลการพิจารณา
ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 
 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือเพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติเบิก
เงิน 

- หนังสือนําส่ง
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด) 
1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงิน
ในการดําเนินการ
วิจัย (วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) 1 ชุด 
-สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
1 ชุด 
-ใบสําคญัรับเงินงวด
ที่ 1 ของ
ผู้อํานวยการหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
 

ผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ
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งานวิชาการและ
วิจัย 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ
เบิกเงินงวดที่ 1 
- ดําเนินการสง่ต่อกอง
คลัง(การเงิน)เพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 

-เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
1 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
กองคลัง 
(การเงินวิทยา
เขตตรัง) 
 
 

 - ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 
- เสนอหนังสือเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 
พร้อมบันทึกการถอนเงิน
เสนอรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตตรัง 

-เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
1 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 
 

 - กองคลัง (การเงิน
วิทยาเขตตรัง) สั่งจ่าย
เช็คให้นักวิจัย  

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

อนุมัติ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือเพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติเบิก
เงินงวดที่ 2 พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ 

-หนังสือหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยประจําปี งวดที่.... 
-หนังสือขออนุมัติ
หลักฐานการจ่ายเงิน
หมวด... 
-แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าจาก
คณะกรรมการ 
-รายงาน
ความก้าวหน้า-รายงาน
ความก้าวหน้า 
หลักฐานการใช้จ่าย
เงินงวดที่ 1 
-สรุปหลักฐานการ
เบิกจ่าย 
-ใบสําคญัรับเงินงวดที่ 
2 ของผู้อํานวยการหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
 
 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  -แผนการดําเนินงาน

สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) 1 ชุด 
-สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 

-งานวิชาการและ
วิจัย 
-วิทยาเขตตรัง 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ
เบิกเงินงวดที่ 2 
- ดําเนินการสง่ต่อ 
การเงินวิทยาเขตตรัง
หน่วยเบิกจ่ายเพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 

-เอกสารประกอบการ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
2 

การเงินวิทยาเขต
ตรัง 
 
 

 - ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 
- เสนอหนังสือเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 
พร้อมบันทึกการถอนเงิน
เสนอรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตตรัง 

-เอกสารประกอบการ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
2 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 

 - การเงินวิทยาเขตตรัง 
สั่งจ่ายเช็คให้นักวิจัย  

 

  
 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

อนุมัติ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือเพ่ือ
พิจารณาขออนุมัติเบิก
เงินงวดที่ 3 และขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ 

-หนังสือหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยประจําปี งวดที่.... 
-หนังสือขออนุมัติ
หลักฐานการจ่ายเงิน
หมวด... 
-แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าจาก
คณะกรรมการ 
-รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 7 เลม่ (สวพ. 
5 เล่ม,คณะฯ 1 เล่ม,
การเงินวิทยาเขตตรัง 1 
เล่ม)พร้อมแผ่น
อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ 
(CD) จํานวน 1 แผ่น
(ส่งสวพ.) 
-เอกสารผลผลิตของ
การวิจัยที่เป็นหลักฐาน
การตีพิมพ์บทความ
วิจัย (Manu script) 
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธ์ิ
บัตรหรือหลักฐานการ
นําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 1 
ชุด 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  -สรุปหลักฐานการ

เบิกจ่าย 
-ใบสําคญัรับเงินงวดที่ 
3 ของผู้อํานวยการหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) 1 ชุด 
-สัญญารับทุน อุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 

-งานวิชาการและ
วิจัย 
-วิทยาเขตตรัง 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติ
เบิกเงินงวดที่ 3และส่ง
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์
- ดําเนินการสง่ต่อ 
การเงินวิทยาเขตตรัง
หน่วยเบิกจ่ายเพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 
 

-หนังสือหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยประจําปี งวดที่.... 
-หนังสือขออนุมัติ
หลักฐานการจ่ายเงิน
หมวด... 
-แบบประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าจาก
คณะกรรมการ 
-รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 1 เลม่  
-เอกสารผลผลิตของ
การวิจัยที่เป็นหลักฐาน
การตีพิมพ์บทความ
วิจัย (Manu script) 
หรือสิทธิบัตร/อนุสิทธ์ิ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  บัตรหรือหลักฐานการ

นําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 1 
ชุด 
-สรุปหลักฐานการ
เบิกจ่าย 
-ใบสําคญัรับเงินงวดที่ 
3 ของผู้อํานวยการหรือ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) 1 ชุด 
-สัญญารับทุน อุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 

-กองคลัง 
(การเงินวิทยา
เขตตรัง) 
 
 

 - ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 
- เสนอหนังสือเพ่ือขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3 
พร้อมบันทึกการถอนเงิน
เสนอรองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตตรัง 

-เอกสารประกอบการ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
3 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 

 - การเงินวิทยาเขตตรัง 
สั่งจ่ายเช็คให้นักวิจัย  

 อนุมัติ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ขั้นตอนการส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยและปิดโครงการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือขอส่งสรุป
รายงานการใช้จ่ายเงิน
โครงการวิจัยและปิด
โครงการวิจัยภายใน
สามสิบวันนับต้ังแต่วันที่
ได้รับเงินงวดที่ 3 

-หนังสือหลักฐานการ
จ่ายเงินอุดหนุนการ
วิจัยประจําปี งวดที่.... 
-หนังสือขออนุมัติ
หลักฐานการจ่ายเงิน
หมวด... 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) 1 ชุด 
-สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 
-สรุปรายงานการใช้
จ่ายเงิน (วจ.2ด) 
-หลักฐานการใช้จ่าย
เงินงวดที่ 3 

จบ 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ
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-งานวิชาการและ
วิจัย 
-วิทยาเขตตรัง 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารประกอบการ
ขอส่งสรุปการใช้จ่ายเงิน
โครงการวิจัยและปิด
โครงการวิจัย 

-เอกสารประกอบการ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
3 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  - ดําเนินการสง่ต่อ 

การเงินวิทยาเขตตรัง
หน่วยเบิกจ่ายเพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 

 

-การเงินวิทยา
เขตตรัง 
 
 

 -ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 
-เสนอหนังสือเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 

-เอกสารประกอบการ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 
3 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 
 

 - การเงินวิทยาเขตตรัง 
เบิกจ่ายดําเนินการปิด
โครงการ  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

อนุมัติ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 
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การติดตามและประเมินผลการวิจัยระหว่างดําเนินการ 
 
การติดตามและประเมินผลการวิจัยระหว่างดําเนินการ 
 หัวหน้าโครงการหรือผู้อํานวยการ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า ที่แสดงผลงานเปรียบเทียบกับ
แผนการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการใช้จ่ายเงินให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เมื่อถึง
ระยะเวลาที่เหมาะสม หรือทุกระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด การประเมินผลความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัยให้ดําเนินการ
พร้อมกันทั้งชุดโครงการ ทั้งน้ีให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2553 
 
การขยายเวลาดําเนินการวิจัย 
 ในกรณีที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัยให้ผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาโดยสามารถ
ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน และกระทําได้ไม่เกินสองครั้ง และต้องระบุวันคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้น 
ทั้งน้ีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 ตามความข้อ 15 และความข้อ 17 โดยมีขั้นตอนในการขยายเวลาดังน้ี 
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ขั้นตอนการขยายเวลาการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 1 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย
พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 

-หนังสือนําส่งถึงคณบดี
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) ฉบับเก่า 1 ชุด 
ฉบับใหม ่1 ชุด 
-สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 
-รายงานความก้าวหน้า 
 

-งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
ประกอบการขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย
พร้อมเอกสารแนบ 
- จัดทําบันทึกเสนอรอง
อธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรังเพ่ือพิจารณาขอ
ขยายเวลาการ
ดําเนินการวิจัย 
 

-หนังสือนําส่งถึงรอง
วิทยาเขตตรัง 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) ฉบับเก่า 1 ชุด 
ฉบับใหม ่1 ชุด 
 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ

การดําเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  -สัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัย 1 ชุด 
-รายงานความก้าวหน้า 

-การเงินวิทยา
เขตตรัง 
 
 

 -ตรวจเอกสารความ
ถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย 
-เสนอหนังสือเพ่ือ
พิจารณาลงนาม 
-ดําเนินการส่งต่อหน่วย
เบิกจ่ายเพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 
 

-รายงานความก้าวหน้า
-เอกสารประกอบการ
ขอขยายเวลาการ
ดําเนินการวิจัย 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 
 

  -การเงินวิทยาเขตตรัง
สําเนาเอกสารแผนการ
ดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย(วจ.3ด) 
ฉบับใหม ่1 ชุดที่ได้รับ
การอนุมัติจากรองวิทยา
เขตตรังแจ้งงานวิชาการ
และวิจัย 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

อนุมัติ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการขยายเวลาการดําเนินการวิจัยครั้งที่ 2 
 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย
พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 

-หนังสือนําส่งถึงคณบดี
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) ฉบับเก่า 1 ชุด 
ฉบับใหม ่1 ชุด 
-สัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย 1 ชุด 
-รายงานความก้าวหน้า 

-งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
ประกอบการขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย
พร้อมเอกสารแนบ 
- จัดทําบันทึกเสนอรอง
อธิการบดีประจําวิทยา
เขตตรังเพ่ือพิจารณาขอ
ขยายเวลาการ
ดําเนินการวิจัย 
 
 

-หนังสือนําส่งถึงรอง
วิทยาเขตตรัง 
- ข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ด) 1 ชุด 
-แผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย 
(วจ.1ด) 1 ชุด 
-แผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการวิจัย 
(วจ.3ด) ฉบับเก่า 1 ชุด 
ฉบับใหม ่1 ชุด 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ

การดําเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  -สัญญารับทุนอุดหนุน

การวิจัย 1 ชุด 
-รายงานความก้าวหน้า 

-การเงินวิทยา
เขตตรัง 
 
 

 -ตรวจเอกสารความ
ถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการขอขยาย
เวลาการดําเนินการวิจัย 
-เสนอหนังสือเพ่ือ
พิจารณาลงนาม 
-ดําเนินการส่งต่อหน่วย
เบิกจ่ายเพ่ือตรวจ
เอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ.2552 
 

-รายงานความก้าวหน้า
-เอกสารประกอบการ
ขอขยายเวลาการ
ดําเนินการวิจัย 

- วิทยาเขตตรัง 
 
 
 

  -การเงินวิทยาเขตตรัง
สําเนาเอกสารแผนการ
ดําเนินงานสําหรับ
โครงการวิจัย(วจ.3ด) 
ฉบับใหม ่1 ชุดที่ได้รับ
การอนุมัติจากรองวิทยา
เขตตรังแจ้งงานวิชาการ
และวิจัย 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

อนุมัติ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จบ 
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การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 

 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ อาจเกิดจากผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยตามที่ได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินการน้ัน ลาออกจากราชการ ย้ายที่ปฏิบัติงาน เดินทางไปราชการเป็นระยะเวลานานหรือ
เหตุผลด้านภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน ผู้ที่จะรับผิดชอบ
โครงการต่อควรเป็นผู้ที่ร่วมรับผิดชอบโครงการหรือรู้รายละเอียดแผนการดําเนินโครงการน้ันต้ังแต่ต้น 

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -หัวหน้าโครงการจัดทํา
หนังสือช้ีแจงเหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 

-หนังสือนําส่งถึง
คณบดี 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด) 
1 ชุด ฉบับเก่า  
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด) 
1 ชุด ฉบับใหม่  

-งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 - จัดทําบันทึกเสนอ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 
 

-หนังสือนําส่ง
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด) 
1 ชุด ฉบับเก่า  
- ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด) 
1 ชุด ฉบับใหม่  

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ

การดําเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 

 -ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-เสนอหนังสือเพ่ือโปรด
พิจารณา 

-หนังสือนําส่ง
-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด)
ฉบับเก่า 
-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด)
ฉบับใหม ่
 

-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
 

 -ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-เสนอหนังสือเพ่ือโปรด
พิจารณา 

หนังสือนําส่ง 
-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด)
ฉบับเก่า 
-ข้อเสนอ
โครงการวิจัย (ว-1ด)
ฉบับใหม ่

- กองน โยบ าย
และแผน 
 
 
 

  -เสนอหนังเพ่ือโปรด
พิจารณา 

-เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

-มห า วิท ย าลั ย 
(อธิการบดี) 
 
 

 -ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
พ.ศ.2552 
 

 

 
 
 

  

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง

จบ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

อนุมัติ 
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การขอยุบเลิกโครงการวิจัย 
 ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ สําหรับงานวิจัยที่ได้รับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกให้ใช้ตามระเบียบประกาศ หลักเกณฑ์ของแหล่งทุนน้ัน และนักวิจัยได้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องขอยุบเลิกโครงการ หรือกรณีที่แผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยใด ไม่มี
ความก้าวหน้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานพิจารณายุบ
เลิกโครงการวิจัยโดยให้รายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการและสรุปยอดจํานวนเงินที่รับ
จากหน่วยเบิกจ่าย และจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นพร้อมช้ีแจ้งเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการ
โครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่หยุดดําเนินการ และให้หัวหน้า
หน่วยงานเสนออธิการบดีพิจารณาและส่งหลักฐานการจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับและจ่ายไปแล้วพร้อมเงินเหลือ
จ่าย(ถ้ามี)ให้แก่หน่วยเบิกจ่ายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอนการขอยุบเลิกโครงการ 
 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -หัวหน้าโครงการจัดทํา
หนังสือช้ีแจงเหตุผลในการ
ขอยุบเลิกโครงการวิจัย 

-หนังสือนําส่งเอกสาร
ประกอบการขอยุบเลิก
โครงการวิจัย  

-งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 - จัดทําบันทึกเสนอ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 

-หนังสือนําส่ง
ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารประกอบการ
ขอยุบเลิกโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 

 -ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการ
เปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 
-เสนอหนังสือเพ่ือโปรด
พิจารณา 

-หนังสือนําส่ง
-เอกสารประกอบการ
ขอยุบเลิกโครงการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ

การดําเนินการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
-ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
 
 

 -ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารประกอบการขอยุบ
เลิกโครงการ 
-เสนอหนังสือเพ่ือโปรด
พิจารณา 

-หนังสือนําส่ง
-เอกสารประกอบการ
ขอยุบเลิกโครงการวิจัย

- กองน โยบ าย
และแผน 
 
 
 

  -เสนอหนังเพ่ือโปรด
พิจารณา 

-หนังสือนําส่งหนังสือ
นําส่ง 
-เอกสารประกอบการ
ขอยุบเลิกโครงการวิจัย

-มห า วิท ย าลั ย 
(อธิการบดี) 
 
 

 -ส่งข้อมูลคืนหน่วยงาน
 

 

นักวิจัย 
 
 
 

 -ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย พ.ศ.2552 ตาม
ความในข้อ 18 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง

จบ 

อนุมัติ 

ดําเนินการ
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การรายงานผลการวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อํานวยการชุดโครงการ/แผนงานวิจัยรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย
ให้เป็นไปตามสัญญารับทุนที่ได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน (กรณีโครงการวิจัยงบภายนอก) โดยแต่ละ
หน่วยงานสามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ตามความเหมาะสม และ
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากปีงบประมาณที่ได้รับทุน และจัดส่งไปยัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2553 

 ขั้นตอนการรายงานผลการวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
 
 
 
 

  

นักวิจัย 
 
 
 

 -จัดทําหนังสือขอส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

-หนังสือนําส่ง
-รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม 
- อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
(CD) จํานวน 1 แผ่น 
- เอกสารผลผลิตของ
การวิจัยที่เป็นหลักฐาน
การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(Manuscript) หรือ 
- สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
รหือ 
- หลักฐานการนํา
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 1 ชุด 

-งานวิชาการและ
วิจัย 
 
 

 - จัดทําหนังสอืขอส่ง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ไปยังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- หนังสือนําส่ง
- รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ 

การดําเนินการ

การดําเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เก่ียวข้อง
  - อิเล็กทรอนิกส์ไฟล 

(CD) จํานวน 1 แผ่น 
- เอกสารผลผลิตของ
การวิจัยที่เป็นหลักฐาน
การตีพิมพ์บทความวิจัย 
(Manuscript) หรือ 
- สทิธิบัตร/อนุสิทธิบัติ 
หรือหลักฐานการนํา
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จํานวน 1 ชุด 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
 

 -ตรวจสอบความถูกต้อง 
- แจ้งนักวิจัยดําเนินการ
ปิดโครงการ 

-หนังสือนําส่ง
- รายงานการใช้จ่าบเงิน
ในโครงการวิจัย 

- นักวิจัย 
 
 
 

  - จัดทําหนังสอืขอ
รายงานการใช้จ่ายเงินใน
โครงการวิจัย (วจ.2ด) 
- ส่งคืนครุภัณฑ์และเงิน
ที่เหลืออยู่ของโครงการ 
(หากมี) 
- ส่งผลงานวิจัยตาม
เง่ือนไขที่ปรากฎใน
สัญญารับทุน 

- วจ.2ด 

- ส ถ า บั น วิ จั ย
และพัฒนา 
 

 -ดําเนินการแจ้งปิด
โครงการวิจัยให้นักวิจัย
ทราบ 

 

- งาน วิ ช าก า ร
และวิจัย 

 - ดําเนินการปิดโครงวิจัย
ในระบบ NRPM 
 

 

 
 

  

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ดําเนินการ

จบ 

ดําเนินการ

ดําเนินการ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 โดยที่เป ็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการใช้จ ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยให้เหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงใหม่และให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ และ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการประชุมครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒”  
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี
ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  “หน่วยงาน” หมายความว่า  วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
 “หน่วยเบิกจ่าย” หมายความว่า กองคลังหรือหน่วยงานผู้เบิก ที่มหาวิทยาลัย กําหนดให้ดําเนินการ
เบิกจ่ายเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด 
 “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย   
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะใน
สังกัดมหาวิทยาลัย 
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 “ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานให้
ดําเนินงานโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการหรือแผนงานงานวิจัย 
 “ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย” หมายความว่า  ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วย
โครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสองโครงการ 
 “หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายความว่า บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย
หรือ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานให้ดําเนินงานโครงการวิจัย 
 “โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการศึกษาที่มีการค้นคว้าวิเคราะห์  ทดลอง  ผลิตสิ่งประดิษฐ์   
สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นองค์ความรู้จากการวิจัย หรือลักษณะงานอ่ืนที่ใกล้เคียง 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวข้อรายละเอียดอย่างมีระบบ 
 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล”  หมายถึง  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 
 
 ข้อ ๖ โครงการวิจัย จําแนกได้เป็นสองประเภทตามแหล่งที่มาของเงินทุน คือ 
 (๑) โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุ นอุดหนุ นจากแหล่งเงินภายในมหาวิทยาลั ย ได้ แก่ 
 (ก)โครงการวิจัย–เงินงบประมาณ หมายถึง โครงการวิจั ยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
รายจ่ายประจําปี งบเงินอุดหนุนประเภทอุ ดหนุ นทั่วไปที่ ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 (ข) โครงการวิ จัย– เงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ ดําเนินการโดยใช้
เงินรายได้ประจําปี งบเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 
 (ค) โครงการวิจัยพิเศษ หมายถึ ง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมั ติให้ดําเนินการโดยใช้เงินราย
ได้งบกลาง เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  
 (๒) โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า โครงการวิจัย– งบภายนอก 
 ข้อ ๗  ให้หน่วยเบิกจ่ายเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณประเภทออมทรัพย์ขึ้นสองบัญชี
เพ่ือรับฝากเงินโครงการวิจัยแยกตามประเภทของโครงการ ดังน้ี 
 (๑) บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๑ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย-เงินงบประมาณ 
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 (๒ ) บัญ ชีเงินฝากธนาคาร บัญ ชีที่  ๒  สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย-เงินรายได ้เงิน
โครงการวิจัยพิเศษ และโครงการวิจั ยงบภายนอก 
 กรณีที่หน่วยเบิกจ่ายได้เปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือดําเนินตาม(๑) และ(๒) ไว้แล้ว ให้ใช้บัญชีเดิมต่อไป 
 ข้อ ๘ เมื่อโครงการวิจัย–เงินงบประมาณได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว ให้หน่วยเบิกจ่ายเบิกเงินของ
โครงการดังกล่าวจากสํานักงานคลังจังหวัด และนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๑ สําหรับโครงการวิจัย–
เงินรายได้ และโครงการวิจัยพิเศษที่ได้รับอนุมัติแล้วให้หน่วยเบิกจ่ายเบิก 
เงินของโครงการวิจัยดังกล่าวจากสํานักงานคลังจังหวัด และนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๒ 
 ให้หน่วยเบิกจ่ายทําใบโอนตัดจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้เข้าบัญชีเงินรับฝากไว้และบันทึก
บัญชีย่อยเงินของโครงการวิจัยโดยระบุช่ือโครงการ 
 สําหรับเงินทุนของโครงการวิจัย–งบภายนอก เมื่อหน่วยเบิกจ่ายได้รับเงินจากเจ้าของเงินทุน
โครงการวิจัยให้นําฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๒ เพ่ือจ่ายให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยตามข้อกําหนด
ของเจ้าของเงินทุนโครงการวิจัยและหรือสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ หน่วยงานกับหัวหน้าโครงการวิจัย
น้ันๆ 
 ข้อ ๙ การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ให้ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํา
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยไว้ต่อมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยหรือเจ้าของเงินทุนกําหนด 
 
หมวด ๒ 
การดําเนินงานโครงการวิจั ยจากแหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๐ การอนุมัติโครงการวิจัยและวงเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานโครงการวิจัย 
 (๑) โครงการวิจัย–เงินงบประมาณแต่ละโครงการให้เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบเงินอุดหนุ น ประเภทอุดหนุนทั่ วไปและใบจั ดสรรเงินประจํางวดของสํานักงบประมาณ 
  (๒) โครงการวิ จัย–เงินรายได้  ให้หั วหน้าหน่วยงานเป็นผู ้ อนุมัติ ยกเว้นโครงการวิจัยที่    
จําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ื อประกอบการวิจัย ให้ หัวหน้ าหน่วยงานเสนออธิการบดี พิจารณาอนุมั ติ 
  (๓) โครงการวิจัยพิเศษ ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมั ติ 
 สําหรับการดําเนินการวิจัยตามแผนงานของโครงการวิจัยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติและมีหน้าที่
ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณของแต่ละโครงการวิจัยและให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี 
 ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมี 
หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินส่งคลัง และนําส่งให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 ในการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย  ให้ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
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 (๑) จ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ฎ า–กระแสไฟฟ้ า)ให้ แก่ หน่ วยงานในอัตราร้อยละสิบ
ของวงเงินงบดําเนินการที่ประมาณการไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิ นในการดําเนิ นการวิจัย(แบบ วจ.๑ช หรือวจ.
๑ด) แต่ละปี 
 (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ใช้หลั กเกณฑ์/ 
อัตราค่าใช้จ่าย/หลักฐานการจ่ายเงิน ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ค่าตอบแทนนักวิจัย  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินอุดหนุนงบดําเนินการของ
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 
 (๔) ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย เป็นรายเดือนหรือรายวันให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ๑.๒๕ 
เท่าของอัตราค่าจ้างลูกจ้างของหน่วยงาน หรือเหมาจ่ายตามปริมาณงานที่ตกลงกัน ให้ผู ้อํานวยการหรือ      
หัวหน้าโครงการวิจัยดําเนินการจัดหาและบันทึกขออนุมัติจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยจากหัวหน้ าหน่ วยงานโดย
ระบุปริมาณงานภาระความรับผิดชอบให้ชัดเจน  พร้อมแนบใบรับรองคุณวุฒิ ตามที่ต้องการและระบุไว้ใน
โครงการวิจัย 
 (๕) รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ให้จ่ายได้เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการวิจัย 
หรือเงินประจํางวด การจัดหาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างรายการที่มีวงเงินเกินกว่าหน่ึงแสนบาทเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว  ให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน 
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องแจ้งรายละเอียด รายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง มูลค่าที่จัดหา วัน
เดือนปีที่ได้มา ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เพ่ือจัดทําทะเบียนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และต้องส่งมอบครุ
ภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานเมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงหรือส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว 
 กรณีครุภัณฑ์ที่นําไปประกอบส่ิงประดิษฐ์ ให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนครุภัณฑ์ว่านําไปประกอบส่ิง
ประดิษฐ์รายการใด 
 (๖) การวิเคราะห์ผลการวิจัย การทดลองหรือการทดสอบ อาจจัดจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนได้  กรณีผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยกําหนดการทดลอง  ตรวจสอบหรือ     
วิเคราะห์ผลการวิจัยเองโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของหน่วยงาน หรือหน่วยงานอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัย    
ค่าวัสดุหรือรายจ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกล่าวให้จ่ายจากเงินโครงการวิจัย 
 (๗) อัตราค่าใช้จ่ายของรายจ่ายนอกเหนือจาก(๑) (๒) (๓) และ(๔) ให้จ่ายตามลักษณะของ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยอาจกําหนดค่าใช้จ่ายเป็นอัตราเหมาจ่ายตาม
ปริมาณงานหรือระยะเวลา หรือกําหนดเป็นอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม ไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินที่เสนอต่อหัว
หน้าหน่วยงานตามข้อ ๑๒ ทั้งน้ีอัตราการจ่ายควรเป็นอัตราที่จ่ายเป็นปกติทั่วไป สําหรับรายจ่ายประเภทน้ันๆ 
 (๘) ในกรณีจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  ผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยได้โดยการ เพ่ิม/ลด หรือเปลี่ยน
ลักษณะรายจ่ายแต่ละประเภทโดยได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหา  
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  นอกเหนือจากรายการที่ได้รับอนุมัติไว้ในโครงการวิจัยและหรือเงินประจํางวด ต้องได้
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รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และจัดเก็บเอกสารไว้ประกอบกับหลักฐานการจ่ายเงินของโครงการวิจัยเพ่ือรอการ
ตรวจสอบต่อไป 
 (๙) เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยให้ส่งมอบผลงานหรือผลผลิตของโครงการวิจัย(ถ้ามี) แก่หน่วย
งาน หรือดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการวิจัย 
 (๑๐) การขอรับเงินอุดหนุนให้แบ่งเป็น ๓ งวด  วงเงินในแต่ละงวดให้กําหนดเป็นจํานวนร้อย
ละของเงินอุดหนุนแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ตามเง่ือนไขที่กําหนดใน 
แบบ วจ. ๑ช และแบบ วจ. ๑ด 
 (๑๑) การรับเงินต้ังแต่งวดท่ี ๒ เป็นต้นไป  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งหลัก
ฐานการจ่ายเงินของเงินที่รับไปในงวดก่อนซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่หน่วยเบิกจ่าย ทั้งน้ีจะต้องส่งหลักฐานการจ่าย
เงินของเงินที่รับและจ่ายไปแล้วทั้งหมดและเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) จนครบถ้วนตามวงเงินของโครงการวิจัยให้แก่
หน่วยเบิกจ่าย ภายในสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเงินงวดที่ ๓ 
 ข้อ ๑๒ ให้ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการใช้จ่าย
เงินในการดําเนินการวิจัย สําหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ ข้อ ๑๑ ตามแบบ  
วจ. ๑ช หรือแบบ วจ. ๑ด ที่กําหนดท้ายระเบียบน้ี เพ่ือส่งให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการขออนุมัติเงินประจํา
งวดสําหรับโครงการวิจัย– เงินงบประมาณ หรือ สําหรับโครงการวิจัย– เงินรายได้ หรือขออนุมัติต่ออธิการบดี
สําหรับโครงการวิจัยพิเศษ 
 ข้อ ๑๓  การจ่ายเงินให้แก่ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัย ให้หน่วยเบิกจ่ายดําเนินการ      
เบิกจ่ายเป็นงวดๆ  จ่ายตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน(แบบ วจ. ๑ช หรือแบบ วจ.๑ด) ของโครงการ
น้ันๆโดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๑ หรือบัญชีที่ ๒ แล้วแต่กรณีนําฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน–  เงินนอกงบประมาณ  แล้วสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้
าโครงการวิจัย โดยใช้ใบสําคัญรับเงินของผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของ
หน่วยเบิกจ่าย และเมื่อจ่ายเงินในแต่ละงวดแล้วให้บันทึกการจ่ายจากบัญชีเงินรับฝากและบัญชีย่อยเงินของ
โครงการที่มีการจ่ายเงิน 
 ให้หน่วยเบิกจ่ายเก็บหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งมอบให้ 
แยกแต่ละโครงการเพ่ือการตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ีหน่วยเบิกจ่ายต้องติดตามให้ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้า
โครงการวิจัยส่งมอบหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดและเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) จนครบถ้วนตามวงเงินของโครงการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย 
 ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินงวดให้ปฏิ บัติดังน้ี 
  งวดท่ี ๑:  ให้จ่ายร้อยละห้าสิบของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานได้
รับเงินจากหน่วยเบิกจ่าย  และให้หน่วยงานขอรับเงินค่าสาธารณูปโภค(ค่านํ้า-กระแสไฟฟ้า) จากผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยตามอัตราที่ กําหนดไว้ในข้อ ๑๑(๑) โดยให้ออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน           
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เป็นหลักฐานแก่ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัย เงินที่ได้รับน้ีให้หน่วยงานนําไปจ่ายสมทบเป็นค่า
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานแล้วแต่กรณี 
  งวดท่ี ๒: ให้จ่ายร้อยละสี่สิบของเงินอุดหนุน เมื่อผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งห
ลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับในงวดที่ ๑ ตามข้อ ๑๑(๑๑) พร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
ตามข้อ ๑๕ และได้รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  งวดท่ี ๓ : ให้จ่ายร้อยละสิบของเงินอุดหนุน  เป็นค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการ
ดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กําหนดไว้  โดยโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยหน่ึงปีงบ
ประมาณให้จ่ายเม่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว  สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยต่อเน่ือง
มากกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ให้จ่ายเมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินการวิจัยที่เป็นไปตามแผนที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี(แบบ วจ.๓ช หรือ แบบ วจ.๓ด) หรือเมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในปีสุดท้าย 
 หากผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยใด มีความประสงค์จะปรับอัตราการจ่ายเงินงวดท่ี
แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบน้ี  สามารถกระทําได้โดยให้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นเสนอ 
ต่อ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ ๑๕ ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย       
ต่อหน่วยงาน  เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหน่ึงของระยะเวลาดําเนินการในการดําเนินการวิจัยที่กําหนดไว้ในแผนการ
ดําเนินงานวิจัย(แบบ วจ.๓ช หรือ แบบ วจ.๓ด) แต่ละปี 
 ในกรณีที่คาดว่างานวิจัยอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัยให้ผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาโดยสามารถ
ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน และกระทําได้ไม่เกินสองคร้ัง และต้องระบุวันที่คาดว่าจะดําเนินการเสร็จ
สิ้น  ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากําหนดเวลาตามข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานกําหนดแผนและวิธีการติดตามความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานของแต่ละโครงการวิจัยตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๑๖ ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยตาม
แบบ วจ.๒ช หรือ แบบ วจ.๒ด  ต่อหน่วยงานและหน่วยเบิกจ่าย ภายในสามสิบวัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับเงินงวด
ที่ ๓ 
 ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินตามโครงการวิจัยให้จ่ายในปีงบประมาณตามประเภทของเงินที่ใช้ดําเนินการใน
กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายและยังไม่สิ้นสุดโครงการ ให้นําเงินที่เหลือไปจ่ายได้ภายในปีงบประมาณถัดไปได้อีกหน่ึงปี
งบประมาณ หากยังไม่สามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นอันพับไป 
 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการและสรุปยอดจํานวนเงินที่รับจากหน่วยเบิกจ่าย และ
จํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ ให้หัว
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หน้าหน่วยงานทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่หยุดดําเนินการ และให้หัวหน้าหน่วยงานเสนออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 การยุบเลิกโครงการ ผู ้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต ้องนําเงินที่ ได ้รับไปแล้วทั้ ง        
สิ้นส่งคืนหน่วยเบิกจ่าย  ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย  เว้นแต่
อธิการบดีจะพิจารณาเห็นว่าปัญหา อุปสรรคที่ยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร  อาจอนุมัติให้ผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัยส่งเงินคืนเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายก็ได้ทั้งน้ี ผู้อํานวยการหรือหัวหน้า
โครงการวิจัยต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินในส่วนที่ได้รับและจ่ายไปแล้วพร้อมเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)ให้แก่ หน่วย
เบิกจ่าย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙ กรณีมีเงินคงเหลือของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดหรือโครงการวิจัยที่ยุบเลิกแล้วหรือเป็นเงิน
คงเหลือของโครงการวิจัยใดที่ต้องพับไปตามข้อ ๑๗ และกรณีมีดอกผลเกิดจากเงินฝากธนาคารอยู่ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารให้หน่วยงานดําเนินการดังน้ี 
 (๑) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๗(๑)ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
  (๒) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๗(๒)ให้นําส่งเป็นรายได้ของ    
หน่วยงาน 
 ข้อ ๒๐ เมื่อหน่วยเบิกจ่ายได้รับเงินเหลือจ่ายตามข้อ ๑๗ หรือเงินส่งคืนตามข้อ ๑๘ จากผู้อํานวยการ
หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ดําเนินการดังน้ี 
  (๑) กรณีเป็นเงินเหลือจ่ายหรือเงินส่งคืนของโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ ให้ดําเนินการ   
เช่นเดียวกับข้อ ๑๙(๑)  
  (๒) กรณีเป็นเงินเหลือจ่ายหรือเงินส่งคืนของโครงการวิจัย– เงินรายได้หรือ 
 โครงการวิจัยพิเศษ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๙(๒) 
 ข้อ ๒๑ กรณีโครงการวิจัย–เงินงบประมาณโครงการใดซ่ึงอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจํางวดจาก
สํานักงบประมาณ  แต่จําเป็นต้องเริ่มดําเนินการวิจัยตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการเพื่อให้งานวิจัย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  ให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  การจ่ายเงินทดรองราชการ โดย
ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอํานาจอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือทดรองจ่ายสําหรับดําเนินการเท่าที่จําเป็นก่อนภายในวงเงินไม่
เกินร้อยละย่ีสิบของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ  ทั้งน้ีจะต้องไม่เป็นการยืมเงินเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง 
 

หมวด ๓ 
การดําเนินงานโครงการวิจัย– งบภายนอก 

 
 ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยมีหน้าที่ควบคุม
การดําเนินงานโครงการวิจัย–งบภายนอกให้เป ็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ที่ เจ ้าของเงินทุน



34 

 

โครงการวิจัยกําหนด ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นว่าสมควรกําหนดหลักเกณฑ์
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้  เช่น การจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ให้จัดทําข้อตกลงเพ่ิมเติมในสัญญาได้
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่เจ้าของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดไว้ 
 ข้อ ๒๓ โครงการวิจัย–งบภายนอก ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเป็นผู้รับทุนในสัญญารับ
ทุนกับเจ้าของเงินทุนโครงการวิจัย  ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องจัดทําสัญญากับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน ตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๒๔ โครงการวิจัย– งบภายนอกซึ่งเจ้าของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมท้ังการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข
ที่กําหนดดังกล่าว รวมทั้งข้อกําหนดในสัญญาโดยให้ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการวิจัยต้องนําสําเนาสัญญา
และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานแจ้งผลให้หน่วยงานทราบ 
 ข้อ ๒๕ โครงการวิจัย–งบภายนอกซึ่งเจ้าของเงินทุนโครงการวิจัยไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไข
เก่ียวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใช้จ ่ายเงินไว้เป ็นการเฉพาะ  ให ้นําหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับ
โครงการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายในที่กําหนดไว้ในหมวดที่ ๒ มาใช้บังคับ 
 

หมวด ๔ 
การรายงานผลดําเนนิการโครงการวิจัย 

 
ข้อ ๒๖ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาของปีงบประมาณแผ่นดิน และปีงบประมาณเงินรายได้ให้หน่วยงานจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทตามข้อ ๖ ที่ดําเนินการในช่วงระยะเวลาของปี
งบประมาณโดยแสดงรายละเอียดช่ือโครงการ ช่ือผู้อํานวยการหรือหัวหน้าโครงการ วงเงินงบประมาณโดย
ระบุปีงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาที่ขยาย(ถ้ามี) ผลการดําเนินงานวิจัยและผลการใช้จ่ายเงิน 
หน้าลายเซ็นต์ หน้าที่9  
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รหัส    -- ใบปะหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. -1ด) 

                                                                                                             
 

 

1.  ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................................................      
2.  หน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย)......................................................................................................................................................... 
3.  คณะผู้วิจัย  

ตําแหน่ง ชื่อ-สกุล หน่วยงานต้นสังกัด อัตราส่วนทําวิจัย
หัวหน้าโครงการ   
ผู้ร่วมวิจัย   
ผู้ร่วมวิจัย   
ผู้ร่วมวิจัย   
n.   

 

4.  ลักษณะโครงการวิจัย 
  ใหม ่   ต่อเน่ือง ระยะเวลา ............ ปี   ปีน้ีเป็นปีที่ ................. 

5.  ข้อเสนอโครงการวิจัยสอดคล้องกับ  
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

5.1 ยุทธศาสตร์ :.......……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 เป้าประสงค์ :.........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
5.3 ยุทธศาสตร์การวิจัย :........…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.4 กลยุทธ์การวิจัย :........……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.5 แผนงานวิจัย :........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.6 กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น :........………………………………………………………………………………………………………………… 

           นโยบายของรัฐบาล(พ.ศ. 2555 – 2559)  
5.7 นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก :........……………………………………………………………………………………………. 
5.8 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี :........………………………………………………………………………………………………. 

 ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยด้าน  พลังงาน                 สิ่งแวดล้อม       อาหารและสุขภาพ     
              SMEs                                 ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

 ผลผลิตการวิจัย        ถ่ายทอดเทคโนโลยี                 สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 

6.   ประเภทของการวิจัย             การวิจัยพ้ืนฐาน         การวิจัยประยุกต์                การพัฒนาทดลอง 
7.   สาขาวิชาการ (โปรดระบุ) :........................................................................กลุ่มวิชา.......................................................... 
8.   กลุ่มเรื่อง UNESCO :………………………………………………………………กลุ่มเรื่อง OECD………………………………………………… 
9.   งบประมาณ  (วงเงินงบประมาณควรคํานวณเป็นหลักร้อยขึ้นไป) 

- งบประมาณตลอดการวิจัย     เป็นเงิน  ..................................................  บาท  
- งบประมาณที่ขอในปี 2558 เป็นเงิน บาท

แบบสรปุการเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําป ี แบบสรปุการเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําป ี ………………..  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย
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รหัส   -- ใบปะหน้าโครงการชุด (แบบ สวพ.- 1ช) 
                                                                                                                       
                                                         
 

 
 
                                                     
 

1.  ชื่อแผนงานวิจัย....................................................................................................................................                         
2.  หน่วยงาน (คณะวิทยาลัย)..................................................................................................................... 
3.  ชื่อหัวหน้าชุดโครงการ (ศ./รศ./ผศ.) (ดร.) (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... 

            รายละเอียดโครงการ  จํานวนรวม.................. โครงการย่อย  ประกอบด้วย: 
   

ชื่อโครงการยอ่ย ชื่อหัวหนา้โครงการย่อย 
โครงการย่อยที่ 1 : ............................................................................ ............................................................... 
โครงการย่อยที่ 2 : ............................................................................ ..............................................................
โครงการย่อยที่ 3 : ............................................................................ .............................................................. 
โครงการย่อยที่ 4 : ............................................................................ ..............................................................
โครงการย่อยที่ 5 : ............................................................................ ..............................................................

    4. ลักษณะชุดโครงการวิจัย 
   ใหม ่         ต่อเน่ือง ระยะเวลา....................ปี  ปีน้ีเป็นปีที่........................ 

5. ข้อเสนอโครงการวิจัยสอดคล้องกับ  
           ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) 

5.1 ยุทธศาสตร์ :.………………………………………………………………………………………………………… 
5.2 เป้าประสงค์ :.........…………………….…………………………………………………………………………… 

           ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
5.3 ยุทธศาสตร์การวิจัย :........…………………………….…………………………………………………………. 
5.4 กลยุทธ์การวิจัย :........…………………………………….……………………………………………………….. 
5.5 แผนงานวิจัย :........…………………………………………..……………………………………………………… 
5.6 กลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น :........…………………………………………………..…………………………… 

           นโยบายของรัฐบาล(พ.ศ. 2555 – 2559)  
5.7 นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก :........…………………………………………………………. 
5.8 นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี :........……………………………………………………………….  

แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําปี  แบบสรุปการเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจําปี  ………………..  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยาชมงคลศรีวิชัย  
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยด้าน  พลังงาน  สิ่งแวดล้อม   อาหารและสุขภาพ     
                     SMEs                          ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 

 ผลผลิตการวิจัย            ถ่ายทอดเทคโนโลยี            สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  6. ประเภทของการวิจัย    การวิจัยพ้ืนฐาน       การวิจัยประยุกต์      การพัฒนาทดลอง                            
   7. สาขาวิชาการ (โปรดระบุ) :.................................................กลุ่มวิชา......................................................

  
   8.  กลุ่มเรื่อง UNESCO :………………………………………กลุ่มเรื่อง OECD……………………………………………… 
   9. งบประมาณ  (วงเงินงบประมาณควรคํานวณเป็นหลักร้อยขึ้นไป) 

 

โครงการ งบประมาณทีเ่สนอขอในปี 2558 งบประมาณตลอดการวิจัย 

โครงการชุด/แผนงาน .....................................  บาท ........................................ บาท 

โครงการย่อยที่ 1 .....................................  บาท ........................................ บาท 

โครงการย่อยที่ 2 .....................................  บาท ........................................ บาท 

โครงการย่อยที่ 3 .....................................  บาท ........................................ บาท 

โครงการย่อยที่ 4 .....................................  บาท ........................................ บาท 

โครงการย่อยที่ 5 .....................................  บาท ........................................ บาท 

งบประมาณรวม .....................................  บาท ........................................ บาท 
 
 
 
 
 
 
        (.....................................................................) 

                   ผู้อํานวยการชุดโครงการ 
                                                                        โทรศัพทม์อืถือ...................................................... 
 
 
 
 
 

โปรดพลิก
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กรุณากรอกรายละเอียดให้
ครบทัง้ 9 ข้อ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                     แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …………… ตามมติคณะรัฐมนตร ี

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .............................................. 
           (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย            

          โครงการวิจัยใหม่         

            โครงการวิจัยต่อเน่ืองระยะเวลา…….ปี ปีน้ีเป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....….. 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน  
IV ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 

ส่วน  ข   : องค์ประกอบในการจัดทาํโครงการวิจัย  
  1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทําวิจัย และสัดส่วนที่ทําการ
วิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาํการวิจัย  (ผนวก 4) 
4. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

                                                            
 รอรายละเอียดจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม) 

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 
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5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  
10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีนํา

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
13. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง

ละเอียด) 
15. ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการ

เพ่ิมเติม 
16. งบประมาณของโครงการวิจัย 

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่
เสนอขอ (ผนวก 5)] 

16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละ
ปี [กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี  (ผนวก 8)] 

16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเน่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว) 

17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
18. โครงการวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ขึน้ไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือเป็น
การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
20. ลงลายมือช่ือ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี                                     
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

    ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตําแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
5. ประวัติการศึกษา 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ

สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่า

ได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณี ท่ีหน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อกําหนด (terms of reference-TOR) การจัดจ้าง
ทําการวิจัยด้วย 

 2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทําโครงการวิจัยประกอบการเสนอ
ของบประมาณด้วย 

 3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
 4. กรณีโครงการวิจัยท่ีมีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัย

แห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 11 จํานวน 1 ชุด 

 
 

__________________________________ 
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(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2554) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                    แบบ ว-1ช 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................ ตามมติคณะรัฐมนตร ี

--------------------------------------- 

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ................................................................................................. 
      (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................ 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ................................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................ 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย            

           โครงการวิจัยใหม่         

             โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีที่..….. รหัสโครงการวิจัย..….... 
I  ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)  
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วน  

 IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย 
  1. ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
  2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4) 
  3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทําการวิจัย (ผนวก 4) 
  4. คําสําคัญ (keywords) ของแผนงานวิจัย 
  5. ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
  7. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
  8. เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวช้ีวัด 

                                                            
 รอรายละเอียดจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม) 



42 

 

  9. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวช้ีวัด 
10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน ที ่ใ ช้
ประโยชน์จากผลการวิจัย 
12. แผนการบริหารแผนงานวิจัยและแผนการดําเนินงานพร้อมทั ้งขั ้นตอนการดําเนินงาน
 ตลอดแผนงานวิจัย และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 
13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย 
14. กลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 
15. ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย 
16. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานวิจัย  
17. ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการดําเนินงาน
 ตลอดแผนงานวิจัย 
18. แผนงานวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ขึ้นไป 

18.1 คํารับรองจากผู ้อํานวยการแผนงานวิจัยว่าแผนงานวิจัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

18.2 โปรดระบุว่าแผนงานวิจัยน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากแผนงานวิจัยอ่ืน (ถ้ามี) 

18.3 รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
20. ลงลายมือช่ือ ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

ส่วน  ค  : ประวัติผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย 
  1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที ่อยู่ที ่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร  และ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  5. ประวัติการศึกษา 
  6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ
 สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ ผู้
ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
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 7.1 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  
 7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ

มากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําวิจัยว่า

ได้ทําการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทําการวิจัยเอง แต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ช โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนดไว้ให้มากท่ีสุด พร้อมท้ังแนบแบบข้อกําหนด (terms of  reference-TOR) การจัด
จ้างทําการวิจัยด้วย 

2. กรณีเป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและนักวิจัยมีความ
ประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไปต้องจัดทําแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอ
งบประมาณด้วย 

3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล 
4. กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภา

วิจัยแห่งชาติ (ผนวก 10) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรอง จํานวน 1 ชุด 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

          สัญญารับทนุอุดหนนุการวิจัยประเภทเงนิอุดหนนุทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่            เดือน                                  พ.ศ. 

สัญญาน้ีทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า 
“ผู้ใหทุ้น” ฝ่ายหน่ึงกับ 
  นาย / นาง / นางสาว....................................................นามสกุล............................................ 
ตําแหน่ง........................................................................สังกัด............................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่.............................อายุ.....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขท่ี............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑.  ผู้ให้ทุน ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ประจําปีงบประมาณ...............จํานวน.........................บาท (.........................................................) 
แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 
  ช่ือโครงการ(ภาษาไทย)....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ..........เดือน นับต้ังแต่วันที่...............เดือน......................พ.ศ.......... 
ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

ข้อ ๒.  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ด) ที่ได้รับอนุมัติ
จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  

ข้อ ๓.  ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
สัญญา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 

โครงการเด่ียว โครงการเดี่ยว 
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๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔.  ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของ
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแบบ วจ.๓ด ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ี หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยน
หัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการ แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ เพ่ือพิจารณาขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันทราบเหตุ 

กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม   
ข้อ ๑ ผู้รับทุนต้องช้ีแจงเหตุผล สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย ซึ่งไม่เกินวันทําการสุดท้าย
ของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ด) และแผนการ
ดําเนินงาน (แบบ วจ.๓ด) ที่ปรับปรุงใหม่ ต่อผู้ให้ทุนเพ่ือพิจารณา โดยให้ย่ืนเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลา
ก่อนวันสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 

ข้อ ๕. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
จนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่หยุดดําเนินการ 

หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุน
ต้องนําหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้
ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่รับไป
แล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้
ทุน 

ข้อ ๖.  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถือว่าระเบียบและประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

ข้อ ๗.  ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุเพ่ือควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการวิจัย
แล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ข้อ ๘.  ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด 

ข้อ ๙.  กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขาย
ลิขสิทธ์ิ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 

ข้อ ๑๐. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยใน
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งสําเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวน ๑ (หน่ึง) ชุดด้วย 

ข้อ ๑๑. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุในสัญญา หรือมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการตาม
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

ข้อ ๑๒. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่าย
ไปก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุ
ใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 

สัญญาน้ีทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ให้ทุน           ลงช่ือ........................................................ผู้รับทุน 
          (.........................................................)      (............................................................) 

        อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                หัวหน้าโครงการ 
 
 

ลงช่ือ......................................................พยาน           ลงช่ือ........................................................พยาน 
          (.........................................................)     (............................................................) 
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                         สัญญารับทนุอุดหนนุการวิจัยประเภทเงนิอุดหนนุทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่            เดือน                                  พ.ศ. 
สัญญาน้ีทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า 

“ผู้ใหทุ้น” ฝ่ายหน่ึงกับ 

  นาย / นาง / นางสาว..................................................นามสกุล............................................... 
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่...........................อายุ......................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่...........................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.................................อําเภอ / เขต....................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................ในฐานะผู้อํานวยการชุดโครงการและหัวหน้าโครงการย่อยภาย 
ใต้ชุดโครงการประกอบด้วย 

๑. นาย / นาง / นางสาว.............................................นามสกุล............................................... 
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่.........................อายุ.........................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๒. นาย / นาง / นางสาว...............................................นามสกุล............................................. 
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..........................อายุ.......................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๓. นาย / นาง / นางสาว...............................................นามสกุล............................................. 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

ชดุโครงการ ชุดโครงการ ชุดโครงการ 
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๔. นาย / นาง / นางสาว...............................................นามสกุล............................................. 
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่............................อายุ......................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๕. นาย / นาง / นางสาว..............................................นามสกุล............................................. 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่...........................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง......................................อําเภอ / เขต................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๖. นาย / นาง / นางสาว..............................................นามสกุล............................................. 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่..............................ตรอก / ซอย.................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง......................................อําเภอ / เขต................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๗.  นาย / นาง / นางสาว...............................................นามสกุล............................................ 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่................................ตรอก / ซอย.................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง......................................อําเภอ / เขต................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

๘.  นาย / นาง / นางสาว...............................................นามสกุล............................................ 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่................................ตรอก / ซอย.................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

 
 



49 

 

ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ผู้ให้ทุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปีงบประมาณ ........................จํานวน .......................บาท(.....................................................................) 
แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 

ชุดโครงการ(   ภาษาไทย)......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ชุดโครงการ  (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................…… 

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

.......................................................................................................................................................................... 
โดยชุดโครงการน้ี มีโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ..................................โครงการ  ประกอบด้วย 
๑.๑)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย).............................................................................................................. 

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

.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................  

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

........................................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการ
ย่อย).................................................................................................................. 

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .......................................บาท(.................................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................................................................... 

๑.๒) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................………......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ......................................บาท(.................................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................................................................... 
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๑.๓) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................…… 
......................................................................................................................................................................…… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................………......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................................................................... 

๑.๔) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................…… 
......................................................................................................................................................................…… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................………......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ...................................................................................... 

๑.๕) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................…… 
......................................................................................................................................................................…… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................………......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .......................................บาท(...............................................................................) 

โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ........................................................................ 
๑.๖)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................………… 

........................................................................................................................................................................…… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) .........................................................................................……......  
.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 

 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ....................................................................... 
๑.๗) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................…… 

.................................................................................................................................................................……….… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................………......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 

โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ........................................................................ 
๑.๘) ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................…… 

......................................................................................................................................................................…… 
   ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................………......  

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

.............................................................................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).....................................................................................................……… 

 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ........................................................................ 
๑.๙)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย).............................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................…… 

.....................................................................................................................................................................……… 
                      ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................…......  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหน้าโครงการย่อย).................................................................................................………… 
 วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน .........................................บาท(..............................................................................) 
โดยโครงการกําหนดให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ .......................................................................... 
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 โดยมีระยะเวลาดําเนินการ............เดือน นับต้ังแต่วันที่...........เดือน........................พ.ศ............ 
ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ................. 

ข้อ ๒. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ช และ แบบวจ.๑ด) 

ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  

ข้อ ๓. ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน
สัญญา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔. ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของ
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแบบ วจ. ๓ช และ วจ. ๓ด ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการแผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ เพ่ือ
พิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันทราบเหตุ 

กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม   
ข้อ ๑ ผู้รับทุนต้องช้ีแจงเหตุผล สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย ซึ่งไม่เกินวันทําการสุดท้าย
ของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ช และ วจ.๑ด) 
และแผนการดําเนินงาน (แบบ วจ. ๓ช และ แบบ วจ. ๓ด) ที่ปรับปรุงใหม่ ต่อผู้ให้ทุนเพ่ือพิจารณา โดยให้ย่ืน
เป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 

ข้อ ๕. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
จนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรคท่ีไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่หยุดดําเนินการ 

หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุน
ต้องนําหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้
ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่รับไป
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แล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้
ทุน 

ข้อ ๖. ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถือว่าระเบียบและประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

ข้อ ๗. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพ่ือใช้ในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุเพ่ือควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการวิจัย
แล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ ๘. ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด 

ข้อ ๙. กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขาย
ลิขสิทธ์ิ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 

ข้อ ๑๐. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยใน
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งสําเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวน ๑ (หน่ึง) ชุดด้วย 

ข้อ ๑๑. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุในสัญญา หรือมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการตาม
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

ข้อ ๑๒. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่าย
ไปก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุ
ใดๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 

สัญญาน้ีทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
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                (ลงช่ือ)......................................................ผู้ให้ทุน 

                                                     (..........................................................) 

              อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

                 (ลงช่ือ) ......................................................ผู้รับทุน 

   (.......................................................) 

ผู้อํานวยการชุดโครงการ 

 

 

(ลงช่ือ) .............................................. ผู้รับทุน                     (ลงช่ือ) ............................................... ผู้รับทุน 

      (.....................................................)                                     (..................................................) 

           หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๑                            หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๒ 

 

(ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับทุน                      (ลงช่ือ) ................................................. ผู้รับทุน 

       (...................................................)                                    (.....................................................) 

             หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๓                          หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๔ 

 

(ลงช่ือ) ............................................ ผู้รับทุน                         ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับทุน 

      (..................................................)                                         (.................................................) 

             หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๕                            หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๖ 
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(ลงช่ือ) ............................................ ผู้รับทุน                          (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับทุน 

        (..................................................)                                        (................................................) 

           หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๗                             หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๘ 

 

(ลงช่ือ) ............................................ ผู้รับทุน                           (ลงช่ือ) ......................................... ผู้รับทุน 

         (..................................................)                                        (................................................) 

            หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๙                             หัวหน้าโครงการย่อยที่  ๑.๑๐ 

 

(ลงช่ือ) .............................................. พยานผู้ให้ทุน               (ลงช่ือ) ..................................... พยานผู้รับทุน 

      (...................................................)                               (..................................................) 

 

  (ลงช่ือ) .............................................. พยานผู้ให้ทุน             (ลงช่ือ) ..................................... พยานผู้รับทุน 

          (...................................................)                             (..................................................) 
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          สัญญารับทนุอุดหนนุการวิจัยประเภทเงนิรายได ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่            เดือน                                  พ.ศ. 

สัญญาน้ีทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า 
“ผู้ใหทุ้น” ฝ่ายหน่ึงกับ 
  นาย / นาง / นางสาว..................................................นามสกุล............................................... 
ตําแหน่ง....................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่..............................อายุ....................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขท่ี...........................ตรอก / ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง.....................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ประจําปีงบประมาณ..................จํานวน.........................บาท (...............................................................) 
แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 
  ช่ือโครงการ(ภาษาไทย)............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ............เดือน นับต้ังแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ.......... 
ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

ข้อ ๒.  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับ

ผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ด) ที่ได้รับอนุมัติ

จากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  

โครงการเดี่ยว 
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ข้อ ๓.  ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
สัญญา และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔.  ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของ
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแบบ วจ.๓ด ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ี   หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยน
หัวหน้าโครงการ  

ผู้ร่วมโครงการ แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ เพ่ือพิจารณาขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วันนับแต่วันทราบเหตุ 

กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม   
ข้อ ๑ ผู้รับทุนต้องช้ีแจงเหตุผล สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย ซึ่งไม่เกินวันทําการสุดท้าย
ของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ด) และแผนการ
ดําเนินงาน (แบบ วจ.๓ด) ที่ปรับปรุงใหม่ ต่อผู้ให้ทุนเพ่ือพิจารณา โดยให้ย่ืนเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลา
ก่อนวันสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 

ข้อ ๕ .  กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อม
แจ้งเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายในสิบ
ห้าวันนับจากวันที่หยุดดําเนินการ 

หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุน
ต้องนําหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้
ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่รับไป
แล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้
ทุน 

ข้อ ๖.  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือว่าระเบียบและประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
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ข้อ ๗.  ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุเพ่ือควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการวิจัย
แล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ ๘.  ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยเวลาที่หน่วยงานกําหนด 

ข้อ ๙.  กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขาย
ลิขสิทธ์ิ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 

ข้อ ๑๐. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยใน
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความ “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งสําเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวน ๑ (หน่ึง) ชุดด้วย 

ข้อ ๑๑. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหน่ึงตามที่ระบุในสัญญา หรือมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการตาม
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

ข้อ ๑๒. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่าย
ไปก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุ
ใด ๆ อันเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 

สัญญาน้ีทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้ให้ทุน   ลงช่ือ.....................................................ผู้รับทุน 
         (.........................................................)                (............................................................) 
                อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                หัวหน้าโครงการ 
 
 

ลงช่ือ......................................................พยาน  ลงช่ือ........................................................พยาน 
              (.........................................................)       (............................................................) 
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สัญญารับทุนอุดหนุน โครงการวจิัย-งบภายนอก 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

------------------------------------- 
วนัท่ี            เดือน                                  พ.ศ. 

  สัญญาน้ีทําขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า 
“ผู้ใหทุ้น” ฝ่ายหน่ึงกับ 
  นาย / นาง / นางสาว..................................................นามสกุล............................................... 
ตําแหน่ง...................................................................สังกัด................................................................................... 
บัตรประจําตัวข้าราชการเลขที่............................อายุ......................ปี  สัญชาติ................................................... 
ต้ังบ้านเรือนอยู่ ณ เลขท่ี..............................ตรอก / ซอย..................................ถนน.......................................... 
ตําบล / แขวง....................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
  ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑.  ผู้ใหท้นุอุดหนุนโครงการการวิจัย-งบภายนอก จากเจ้าของแหล่งทุน .......................... 
..................................................................................................... ประจําปีงบประมาณ......................................
จํานวน..................................บาท (.........................................................) แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัย 
 
  ช่ือโครงการ(ภาษาไทย)............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ช่ือโครงการ(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ...........เดือน นับต้ังแต่วันที่..............เดือน......................พ.ศ.......... 
ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 
  ข้อ ๒.  การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีเจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยกําหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน  รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดดังกล่าว กรณีที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้
ให้ดําเนินการ  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.  ๒๕๕๒    
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ข้อ ๓.  ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของ
สัญญา หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถดําเนินการวิจัยได้ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ ภายในกําหนด     
๓๐ วันนับแต่วันทราบเหตุ 

ข้อ ๔. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
จนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายใน ๑๕ วันนับ
จากวันที่หยุดดําเนินการ เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการรายงานต่อผู้ให้ทุนทราบผ่านทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุน
ต้องนําหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน (กรณีเจ้าของ
แหล่งทุนโครงการวิจัยไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข) เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบ
เลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิก
โครงการ พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๕.  ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการตามที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข หากไม่มี
การกําหนดเอาไว้ ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ ๖.  ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานกําหนด 

ข้อ ๗. กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยกําหนด  
หากไม่มีการกําหนดเอาไว้ กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจัยให้ตกเป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการ
ขายลิขสิทธ์ิ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด 

ข้อ ๘. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความตามข้อตกลงที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยกําหนด และต้องส่ง
สําเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวน ๒  ชุดด้วย ผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สัญญาน้ีทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
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ลงช่ือ......................................................ผู้ให้ทุน   ลงช่ือ........................................................ผู้รับทุน 
      (.........................................................)         (............................................................) 
        อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                             หัวหน้าโครงการ 
 
 
ลงช่ือ......................................................พยาน   ลงช่ือ........................................................พยาน 
      (.........................................................)         (............................................................) 
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แผนการใช้จา่ยเงินในการดําเนินการวิจัย 
 

ช่ือแผนงานวิจัย  
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ประเภทของโครงการวิจัย 
   โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ พ.ศ. ............     โครงการวิจัย – เงินรายได้ พ.ศ. ................ 
   โครงการวิจัยพิเศษ        โครงการวิจัย – งบภายนอก 

งบกลาง (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ................. 
งบสะสม (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ............... 
เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. .............. 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.................................................................................................................................... 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................. 
ผู้อํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย  ........................................................................................................  
 
 
๑.   งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการดําเนนิงานตามโครงการวิจัยสาํหรบัวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปงีบประมาณ  
      พ.ศ. ...................... 
 ๑.๑ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง  ............................   บาท 
                    หรือค่าตอบแทนที่มกํีาหนดจ่ายเป็นรายเดือน และหรือ 
        ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย) 
  -  ค่าตอบแทนนักวิจัย 
  -  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 
 ๑.๒  งบดําเนินการ (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ............................   บาท 
         และค่าใช้จ่ายอ่ืน) 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  -  ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  -  ค่าไปรษณีย์, โทรเลข, ค่าโทรศัพท ์
   ......... ฯลฯ .......... 
 

แบบ วจ.๑ช  
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 ๑.๓ งบลงทุน (ถ้ามี) 
        (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง) 
                     เฉพาะที่ได้รับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
                    โดยให้แสดงรายละเอียดรายการและวงเงินของแต่ละรายการ 
 
 ๑.๔  ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า, ค่ากระแสไฟฟ้า)   .............................   บาท 
         (จ่ายให้แก่หน่วยงานในอัตรา ๑๐%) 
                      ของวงเงินงบดําเนินการ                 
     รวมรายจ่ายทัง้สิ้น                                          บาท 
 

๒. ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจํานวน .........งวด ตามรายละเอียดดังนี ้
 

          งวดที่ ๑   จํานวนเงิน ................................. บาท                                  
     งวดที่ ๒   จํานวนเงิน ................................. บาท      
     งวดที่ ๓   จํานวนเงิน ................................. บาท    
   
                 รวมเป็นเงนิ                        บาท 
 

 
          
        ลงช่ือ ................................................ผู้อํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย   
               ( ........................................... ) 
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แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนนิการวิจัย 

 
ช่ือโครงการวิจัย  ........................................................................................................................................... 
ประเภทของโครงการวิจัย 
   โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ พ.ศ. ............     โครงการวิจัย – เงินรายได้ พ.ศ. ................ 
   โครงการวิจัยพิเศษ        โครงการวิจัย – งบภายนอก 

งบกลาง (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ................. 
งบสะสม (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ............... 
เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. .............. 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร............................................................................................................................. 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ....................................................................................................................... 
เจ้าของโครงการ ๑.  ................................................................................. หัวหน้าโครงการวิจัย 

๒. .................................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๓. .................................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๔. .................................................................................. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
 

๑.   งบประมาณคา่ใช้จ่ายในการดําเนนิงานตามโครงการวิจัยสาํหรบัวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปงีบประมาณ  
      พ.ศ. ...................... 
 ๑.๑ งบบุคลากร (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง   ............................   บาท 
                    หรือค่าตอบแทนที่มกํีาหนดจ่ายเป็นรายเดือน และหรือ 
        ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย) 
  -  ค่าตอบแทนนักวิจัย 
  -  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 
 ๑.๒ งบดําเนินการ (ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ............................   บาท 
         และค่าใช้จ่ายอ่ืน) 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  -  ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร 
  -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  -  ค่าไปรษณีย์, โทรเลข, ค่าโทรศัพท ์
 

แบบ วจ.๑ด 
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 ๑.๓  งบลงทุน (ถ้ามี) 
        (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง) 
                     เฉพาะที่ได้รับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
                    โดยให้แสดงรายละเอียดรายการและวงเงินของแต่ละรายการ 
 ๑.๔   ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า, ค่ากระแสไฟฟ้า)   .............................   บาท 
         (จ่ายให้แก่หน่วยงานในอัตรา ๑๐%) 
                      ของวงเงินงบดําเนินการ                 
     รวมรายจ่ายทัง้สิ้น                                          บาท 
 

๒. ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจํานวน .........งวด ตามรายละเอียดดังนี ้
 

          งวดที่  ๑  จํานวนเงิน ................................. บาท                                  
     งวดที่  ๒    จํานวนเงิน ................................. บาท      
     งวดที่  ๓  จํานวนเงิน ................................. บาท    
        
                 รวมเป็นเงนิ                        บาท 
 
  

 
                                      ลงช่ือ .......................................หัวหน้าโครงการ 
      ( ......................................... ) 
 
 
 ลงช่ือ ........................................ผู้ร่วมโครงการ 
       ( ......................................... ) 
 
  
 ลงช่ือ ........................................ผู้ร่วมโครงการ 
       ( ......................................... ) 
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                 สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินแผนงานวิจัย 
ณ  วันที่ ………  เดือน ……………………. พ.ศ. ……………. 

                                -------------------------------------------------------------- 
ช่ือชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย.............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
.................……………..……วงเงิน…………....……………... บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย………………………………………………………….……………… 
ประเภทของโครงการวิจัย 
     โครงการวิจัย-เงินงบประมาณ พ.ศ. …… โครงการวิจัย-เงินรายได้ พ.ศ. …………… 
     โครงการวิจัยพิเศษ              โครงการวิจัย-งบภายนอก พ.ศ. ……….... 

  งบกลาง  (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย )  พ.ศ.………..…… 
  งบสะสม  (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย ) พ.ศ.………..…… 

 เงินกองทุนวิจัย  พ.ศ.………… 
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการตามแผน  เริ่มต้น ……………………………… สิ้นสุด…………..…… 
 

สรุปรายงานการรับ - จ่าย (ต้ังแต่วันที่  ………….……...  ถึงวันที่ …....……………………) 
          รายรบั        เงินอุดหนุนวิจัยที่ได้รับ                              ........................ บาท 

รายจ่าย      งบบุคลากร   รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
งบดําเนินการ  รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
งบลงทุน   รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงิน …………………... บาท 

   ฯลฯ 
รวมรายจ่ายทัง้สิ้น…………………... บาท 

 
เงินโครงการวิจัยคงเหลือ   …………………...  บาท 

 
แยกประเภทรายจ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการวิจัย 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้อํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย   
       (…………………………………) 

แบบ  วจ. ๒ช  
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             สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 

ณ  วันที่ ………  เดือน ……………………. พ.ศ. ……………. 
                                -------------------------------------------------------------- 
ช่ือโครงการ.……………………………....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.................……………..……วงเงิน………………………... บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย………………………………………………………….……………… 
ประเภทของโครงการวิจัย 
     โครงการวิจัย-เงินงบประมาณ พ.ศ. …… โครงการวิจัย-เงินรายได้ พ.ศ. …………… 
     โครงการวิจัยพิเศษ              โครงการวิจัย-งบภายนอก พ.ศ. ……….... 

  งบกลาง  (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย )  พ.ศ.………..…… 
  งบสะสม  (หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย ) พ.ศ.………..…… 

 เงินกองทุนวิจัย  พ.ศ.………… 
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการตามแผน  เริ่มต้น ……………………………… สิ้นสุด…………..…… 
 

สรุปรายงานการรับ - จ่าย (ต้ังแต่วันที่  ………….……...  ถึงวันที่ …....……………………) 
          รายรบั        เงินอุดหนุนวิจัยที่ได้รับ                              ........................ บาท 

รายจ่าย      งบบุคลากร   รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
งบดําเนินการ  รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
งบลงทุน   รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  รวมเป็นเงิน …………………... บาท 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงิน …………………... บาท 

   ฯลฯ 
รวมรายจ่ายทัง้สิ้น…………………... บาท 

 
เงินโครงการวิจัยคงเหลือ   …………………...  บาท 

 
แยกประเภทรายจ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการวิจัย 
 

ลงช่ือ…………………………………..หัวหน้าโครงการ 
                                                          (…………………………….........) 

แบบ  วจ.๒ด 
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แผนการดําเนนิงานสาํหรบัแผนงานวิจัย 
เสนอต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑. ชื่อชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย 
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………...................…
……………………………………………………….............................................................................................……………… 

๒.  ชื่อผู้อํานวยการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….......……...............................................………………………………    
ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………………….....................……………...................................…….……………………....……… 
ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)……………………................................………………………………………….. 
หน่วยงาน ……………………………………....……............………สาขาวิชา………..................................………...…………… 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร …………............................…………….......…………….… 
E-mail………………………….......................... 

๓.  จํานวนโครงการวิจัยทีเ่ป็นองค์ประกอบในแผนงานวิจัย...................โครงการ  ประกอบด้วย 
      ๓.๑.  โครงการวิจัยที่ ๑  ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

      ๓.๒.  โครงการวิจัยที่ ๒  ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
      ๓.๓.  โครงการวิจัยที่ ๓  ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
    
      ๓.๔.  โครงการวิจัยที่ ๔  ................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................   

      ๓.๕.  โครงการวิจัยที่ ๕  ................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

แบบ วจ.๓ช
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๔.  วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
๕.  เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (indicator) 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
๖. ผลกระทบ (impact) ที่จะเกิดขึน้จากการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และกระบวนการผลักดันออกสู่
การใช้ประโยชน์ทีเ่ปน็รูปธรรม 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย 
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แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย 
เสนอต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

๑.  ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………..............................................................................................………
………………………………………………………………...................………………………………………………………………………… 
 

๒.  ชื่อหัวหน้าโครงการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….....................................……..................………………………………    
ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………………….........................................................………………….……………………....……… 
ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)….................................…………………………………………………………….. 
หน่วยงาน ……………………………………............……………สาขาวิชา………....……….....................................…………… 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร ……………..........................………….......…………….… 
E-mail………………………….......................... 
 

๓.  ชื่อผู้ร่วมโครงการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
      ๓.๑. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………...........................................………....……………………    
          ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................……………..............................…….………...……………....….... 
         ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……..........................………..……………………….. 
          หน่วยงาน …………………………....………..............……สาขาวิชา………..........……….......................…………… 
         ที่อยู่....................................................................................................................................................... 
          ............................................................................................................................................................... 
          โทรศัพท์................................................................โทรสาร ………………........................….......………….… 
          E-mail………………………….......................... 
        ๓.๒. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นาย/นาง/นางสาว….………..........................................……….……………………    
          ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)…………....................………………….………...….............................…………....……… 
          ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………............................……………………….. 
          หน่วยงาน ………………………...................…....……………สาขาวิชา………..........……...............…...…………… 
 

แบบ วจ.๓ด
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          ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
          ............................................................................................................................................................... 
          โทรศัพท์.............................................................โทรสาร ……….........................………….......…………….… 
          E-mail………………………….......................... 

 ๓.๓.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………..........................................…………....…………    
          ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………..............………………….......................................………...……………....……… 
           ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)……………….............................……………..……………………….. 
           หน่วยงาน …………………………....…………................…สาขาวิชา………............................………...…………… 
          ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          โทรศัพท์............................................................โทรสาร ………..........................………….......…………….… 
         E-mail………………………….......................... 
       ๓.๔. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………............................................……....……………………    
         ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)…….........................………………..............................….………...……………....……… 
           ตําแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)……………..........................…...……………..……………………….. 
          หน่วยงาน …………………………....………….................…สาขาวิชา…….................…..........………...…………… 
          ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................ 
          โทรศัพท์...........................................................โทรสาร ……..........................…………….......…………….… 
          E-mail………………………….......................... 

๔.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
……….....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้น (output) และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
(indicator) 
……….....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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๖. การนําผลงานไปใช้ประโยชน์(outcome)และกระบวนการผลักดันออกสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรม 
……….....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

๗.   กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
      ๗.๑.  แผนกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ

๑..........................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................. 
 
๒..........................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................. 

๑.๑....................................................
..........................................................
.......................................................... 
๑.๒....................................................
.......................................................... 
 
๒.๑....................................................
.......................................................... 
๒.๒....................................................
.......................................................... 

 
 
 
 

 

       ๗.๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเปน็ราย ๖ เดือน) 
เดือนท่ี กิจกรรม (activities) ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับ (outputs)

๖ เดือนท่ี ๑ ๑.........................................................................
............................................................................
............................................................................
........................................................................... 
 

๑. ....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

๒. ....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 
๖ เดือนท่ี ๒ ๑.........................................................................

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

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

๑.........................................................................
............................................................................
............................................................................ 
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ลงช่ือ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

หัวหน้าโครงการ 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผู้ร่วมโครงการ 
 
 

ลงช่ือ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผู้ร่วมโครงการ 
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แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 
1.  ชื่อโครงการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  )     
  ชุดโครงการ   โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ......................................................      
  โครงการเด่ียว 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
      2.1................................................................................................................................................. 
      2.2.................................................................................................................................................. 
                        ฯลฯ. 
3.  ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
      3.1................................................................................................................................................ 
      3.2............................................................................................................................................... 
     ฯลฯ 
4.  แผนการดําเนนิงานโครงการ/ชุดโครงการ.................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
                               ฯลฯ 
5.  ผลการดําเนินงาน 
    ความก้าวหน้าของการดําเนินงานโดยสรุป (ทําอะไรไปแล้วและได้อะไรหรือเกิดอะไรข้ึน  โปรดแนบ
รายละเอียดผลของการวิจัยที่ได้ดําเนินการไปแล้ว) 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
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  เป็นไปตามแผนงาน        ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ..............................................……... 
.............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................… 

6.  ปัญหา/อุปสรรค 
     6.1................................................................................................................................... 
     6.2................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
7. ความต้องการสนับสนนุจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อให้การดําเนนิ 
   งานเปน็ไปตามแผน 
     7.1.................................................................................................................................. 
     7.2.................................................................................................................................. 

ฯลฯ 
8.  งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนนิการโครงการถึงปัจจุบัน  
     8.1    ค่าตอบแทน    ...........................  บาท 
     8.2    คา่ใช้สอย        ...........................  บาท 
     8.3    ค่าวัสดุ            ...........................  บาท 
     8.4    ค่าสาธารณูปโภค .....................    บาท 
     8.5    ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ..........................   บาท 
9.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
      9.1................................................................................................................................ 
      9.2................................................................................................................................ 

ฯลฯ 
 

10. รูปภาพกิจกรรมประกอบ (พร้อมไฟล์ JPG) 
 
 
 
 
                  ลงช่ือ  ......................................................ผู้อํานวยการชุดโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
                       (............................................................) 
                        ................../........................./................... 



76 

 

 



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 



82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


