
 

คู่มือการให้บริการ : การลงนามสัญญาทุนโครงการวิจัย 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรทุนให้ด ำเนินโครงกำรวิจัย นักวิจัยจะต้องด ำเนินกำรท ำสัญญำเพ่ือขอรับทุน โดยแนบ

เอกสำร ว 1 ด  ,วจ 1 ด, วจ 3 ด 

2. คณะยื่นเอกสำรบันทึกข้อควำมพร้อมแนบเอกสำรสัญญำเพ่ือเสนอพิจำรณำลงนำมสัญญำต่อมหำวิทยำลัย 

3. เอกสำรบันทึกข้อควำมเมื่อได้รับกำรพิจำรณำลงนำมสัญญำแล้ว คณะฯ จะด ำเนินกำรส ำเนำแจ้งนักวิจัยเพ่ือ

ใช้ส ำหรับด ำเนินกำรวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเบิกจ่ำยเงินงวด กำรปิดโครงกำรวิจัย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

1.ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย พ.ศ.2552  

2. ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ./

2559 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา: คณะศิลปศำสตร์ อำคำรส ำนักงำนคณบดี  
(อำคำร 58) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัยหรือ หรือ เว็บไซต์ 
https://libarts.rmutsv.ac.th/main/ 
 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
 
 
 

 

 

 

https://libarts.rmutsv.ac.th/main/


ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 17 วันท ำกำร  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งนักวิจัยและนักวิจัยยื่นบันทึกข้อควำมเพ่ือขอ

พิจำรณำลงนำมสัญญำ พร้อมลงนำมสัญญำ ผ่ำนสำขำ
มำยังคณะฯ 

7 วันท ำกำร งำนวิจัยคณะ 

2. คณะฯ ยื่นบันทึกข้อควำมพร้อมแนบเอกสำรสัญญำ 
ผ่ำนมำยังฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและวิจัย เพื่อพิจำรณำลง
นำมสัญญำ 

2-3 วันท ำกำร งำนวิจัยคณะ 

3. ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและวิจัย ยื่นต่อหนังสือเพ่ือขอ
พิจำรณำลงนำมสัญญำเพ่ือลงนำมจำกมหำวิทยำลัย 

2-3 วันท ำกำร ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
และวิจัย 

4. บันทึกข้อควำมพร้อมเอกสำรสัญญำที่ได้รับกำรลงนำม
สัญญำแล้วส่งกลับคืนคณะฯ 

1-2 วันท ำกำร ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
และวิจัย 

5. ส ำเนำสัญญำที่ได้ลงนำมแล้วแจ้งนักวิจัย 1-2 วันท ำกำร งำนวิจัยคณะ 
    

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. เอกสำรสัญญำจ ำนวน 2 ชุด นักวิจัย 
2. ว 1 ด จ ำนวน 1 ชุด นักวิจัย 
3. วจ 1 ด จ ำนวน 1 ชุด นักวิจัย 
4. วจ 3 ด จ ำนวน 1 ชุด นักวิจัย 
5. เอกสำรระบบ RISS  นักวิจัย 
   

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. ไม่มี ไม่มี 
   

 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. คณะศิลปศำสตร์ อำคำรส ำนักงำนคณบดี  (อำคำร 58) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7189-90 

2. เว็บไซต์ https://libarts.rmutsv.ac.th/main/ 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. สัญญำลงนำมวิจัย 
2. แบบ ว1ด ในระบบ NRMS วจ1ด วจ3ด 
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สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่            เดือน                                  พ.ศ. 

สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ 
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่งกับ 

  นำย / นำง / นำงสำว.......................................................นำมสกุล.......................... ..................... 

ต ำแหน่ง........................................................................สังกัด........................................ ........................................... 

บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรเลขที่..............................อำยุ.........................ปี  สัญชำต.ิ.................................................. 

ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ ณ เลขที่................................ตรอก / ซอย.....................................ถนน................. ......................... 

ต ำบล / แขวง.......................................อ ำเภอ / เขต....................................จังหวัด.......................................... ....... 

หมำยเลขโทรศัพท์............................................. 

  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง 

  คู่สัญญำตกลงกันดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑.  ผู้ให้ทุน ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ประจ ำปีงบประมำณ..................จ ำนวน.........................บำท (......................................................... ) 

แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัยเรื่อง 

  ชื่อโครงกำร(ภำษำไทย)......................................................................................................... ...... 

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

  ชื่อโครงกำร(ภำษำอังกฤษ)...................................................................................................... .... 

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

  โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำร..............เดือน นับตั้งแต่วันที่...............เดือน......................พ.ศ.......... 

ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 

ข้อ ๒.  กำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย  ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี

วิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วย

กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ให้ทุนจะจ่ำยเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน

แผนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรวิจัย (แบบ วจ.๑ด) ที่ได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนต้นสังกัดแล้วตำมเอกสำรแนบท้ำย

สัญญำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้  

โครงกำรเดี่ยว 



ข้อ ๓.  ผู้รับทุนต้องใช้จ่ำยเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ และ
ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔.  ผู้รับทุนต้องด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญำ ถ้ำหำก
ผู้รับทุนมิได้เริ่มด ำเนินกำรภำยใน ๓๐ (สำมสิบ) วันนับจำกวันดังกล่ำว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ ผู้รับทุนจะต้อง
ด ำเนินกำรวิจัยตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ในแบบ วจ.๓ด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้   หำกเกิดปัญหำ 
อุปสรรคไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยได้ หรือมีควำมจ ำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนหัวหน้ำโครงกำร  
 

 

ผู้ร่วมโครงกำร แผนงำนหรือวิธีกำรใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทรำบ เพ่ือพิจำรณำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภำยในก ำหนด 

๓๐ (สำมสิบ) วันนับแต่วันทรำบเหตุ 

กรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำม   ข้อ ๑ 
ผู้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผล สภำพปัญหำ และระบุระยะเวลำที่ขออนุมัติขยำย ซึ่งไม่เกินวันท ำกำรสุดท้ำยของปีงบประมำณ
ถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนกำรใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรวิจัย (แบบ วจ.๑ด) และแผนกำรด ำเนินงำน (แบบ วจ.๓ด) ที่
ปรับปรุงใหม่ ต่อผู้ให้ทุนเพ่ือพิจำรณำ โดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติขยำยเวลำก่อนวันสิ้นสุดโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓๐ 
(สำมสิบ) วัน 

ข้อ ๕.  กรณีท่ีผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงกำรวิจัย ให้ท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจนถึงวันที่
หยุดด ำเนินกำร และสรุปยอดจ ำนวนเงินที่รับไปและจ ำนวนเงินที่จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหำ อุปสรรคที่ไม่
อำจด ำเนินกำรโครงกำรต่อไปได้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ ภำยในสิบห้ำวันนับจำกวันที่หยุดด ำเนินกำร 

หำกผู้ให้ทุนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรขอยุบเลิกโครงกำรของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนต้องน ำ
หลักฐำนกำรจ่ำยและเงินอุดหนุนโครงกำรวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และดอกผล (ถ้ำมี) 
ส่งคืนหน่วยงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจำรณำจำกผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่ำปัญหำ อุปสรรคในกำร
ขอยุบเลิกโครงกำรมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพำะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ำยนับแต่วันขอยุบเลิก
โครงกำร พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง และดอกผล (ถ้ำมี) แก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๖.  ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ว่ำด้วย
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเพ่ือกำรวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
กำรติดตำมประเมินผล กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจำกงำนวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑ ถือว่ำระเบียบและประกำศ
ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ 

ข้อ ๗.  ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ได้รับอนุมัติจัดหำเพื่อใช้ในโครงกำรวิจัย เมื่อด ำเนินกำรจัดหำเรียบร้อย
แล้ว ผู้รับทุนต้องแจ้งรำยละเอียดรำยกำร มูลค่ำที่จัดหำ วันเดือนปีที่ได้มำ ต่อหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุเพ่ือควบคุมตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ และเม่ือสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้ำงให้หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 



ข้อ ๘.  ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้ำติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนิน
งำนวิจัยได้ตำมแผนและระยเวลำที่หน่วยงำนก ำหนด 

ข้อ ๙.  กรรมสิทธิ์ในผลงำนวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจำกกำรขำยลิขสิทธิ์ หรือ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีของผลงำนวิจัย ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ผู้ให้ทุนก ำหนด 

ข้อ ๑๐. ในกำรโฆษณำเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือข้อมูลข่ำวสำรอันเกี่ยวกับผลงำนวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อควำม “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย” และ “ควำมเห็นใน
รำยงำนผลกำรวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยไม่จ ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่ง
ส ำเนำของสิ่งที่ได้โฆษณำเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ ำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุดด้วย 

ข้อ ๑๑. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ หำกผู้รับทุนฝ่ำฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในข้อ
ใดข้อหนึ่งตำมที่ระบุในสัญญำ หรือมีพฤติกำรณ์ที่เห็นได้ว่ำผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมโครงกำรวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหรือระยะเวลำที่ได้รับกำรขยำย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทรำบและถือว่ำกำรบอก
เลิกสัญญำ จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 

 
 
ข้อ ๑๒. เมื่อมีกำรบอกเลิกสัญญำตำมข้อ ๑๑ ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรจ่ำยที่ได้ใช้จ่ำยไปก่อนวัน

บอกเลิกสัญญำ และรำยงำนผลกำรวิจัยเท่ำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้ำง และดอกผล (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเหตุใด ๆ อันเนื่องมำจำกควำมผิดหรือ
ควำมบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติกำรณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญำไม่ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัย
ส่วนที่รับไปแล้ว และยังมิได้จ่ำยหลังจำกวันที่บอกเลิกสัญญำ รวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง และดอกผล (ถ้ำมี) แก่ผู้ให้ทุน 

สัญญำนี้ท ำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ
นี้โดยตลอด จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ และต่ำงเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ 

 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ทุน   ลงชื่อ........................................................ผู้รับทุน 
      (.........................................................)         (............................................................) 
        อธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย                                             หัวหน้ำโครงกำร 
 
 
ลงชื่อ......................................................พยำน   ลงชื่อ........................................................พยำน 
      (.........................................................)         (............................................................) 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการวิจัย 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย  ........................................................................................................... ................................ 

ประเภทของโครงกำรวิจัย 

   โครงกำรวิจัย – เงินงบประมำณ พ.ศ. ............     โครงกำรวิจัย – เงินรำยได้ พ.ศ. ............... 

   โครงกำรวิจัยพิเศษ        โครงกำรวิจัย – งบภำยนอก 

งบกลำง (หน่วยงำน / มหำวิทยำลัย)  พ.ศ. ................. 

 

งบสะสม (หน่วยงำน / มหำวิทยำลัย)  พ.ศ. ............... 

 

เงนิกองทุนวิจัย พ.ศ. .............. 

วงเงินของโครงการ ................. (กรณีเป็นโครงการต่อเนือ่งมากกว่า ๑ ปี ให้แสดงวงเงินที่ได้รับสรรใน 
ปีงบประมาณปัจจุบัน)....................................................................................................................................... 
หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร ............................................................................ .............................................. 

เจ้ำของโครงกำร ๑.  ................................................................................. หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

๒. .................................................................................. ผู้ร่วมโครงกำรวิจัย 
๓. .................................................................................. ผู้รว่มโครงกำรวิจัย  
๔. .................................................................................. ผู้รว่มโครงกำรวิจัย  
 

๑.   งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการวิจัยส าหรับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ  

      พ.ศ. ...................... 

 ๑.๑ งบบุคลำกร (ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำง   ............................   บำท 

                    หรือค่ำตอบแทนที่มีก ำหนดจ่ำยเป็นรำยเดือน) 

แบบ วจ.๑ด 



  -  ค่ำจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัย 

  -  ค่ำจ้ำงชั่วครำว 

 ๑.๒  งบด ำเนินกำร (ได้แก่ ค่ำตอบแทนในลักษณะเหมำจ่ำย              ............................   บำท 

                ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  

       และค่ำใช้จ่ำยอื่น) 

       ๑.๒.๑ ค่ำตอบแทน เช่น ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ  ค่ำตอบแทนนักวิจัย 

                ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร ฯลฯ 

๑.๒.๒ ค่ำใช้สอย เช่น 

       ๑)  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำพำหนะ  

      ๒)  ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 

       ๓)  ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

      ๔)  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

       ๕)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม 

       ๖)  ค่ำรับรองและพิธีกำร 

       ๗)  ค่ำเงินประกันสังคม 

       ๘)  ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ 

     ฯลฯ 

      ๑.๒.๓  ค่ำวัสดุ  เช่น 

       ๑)  วัสดุส ำนักงำน 

      ๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

      ๓)  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 

       ๔)  วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 



       ๕)  วัสดุหนังสือ วำรสำรและต ำรำ 

       ๖)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

      ๗)  วัสดุอื่น ๆ 

     ฯลฯ 

      ๑.๒.๔ ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำน้ ำ, ค่ำกระแสไฟฟ้ำ)  .............................   บำท 

       (จ่ำยให้แก่หน่วยงำนในอัตรำ ๑๐%) 

                ขอวงเงินงบด ำเนินกำร 

๑.๓  งบลงทุน (ถ้ำมี) 

       (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้ำง)                       ...............................   บำท 

                เฉพำะที่ได้รับอนุมัติในโครงกำรและหรือเงินประจ ำงวด 

                โดยให้แสดงรำยละเอียดรำยกำรและวงเงินของแต่ละรำยกำร 

                 

     รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                         บาท 

 

๒. ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจ านวน .........งวด ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

งวดที่ ๑ จ่ำยเป็นจ ำนวน ๕๐% ของงบประมำณท่ีได้รับ เป็นเงิน…………………………………บำท หลังจำกได้มี

กำรลงนำมในสัญญำรับทุน และกรอกข้อมูลแผนงำนวิจัย แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ NRMS และ/หรือ 

ระบบ RISS แล้ว 

งวดที่ ๒ จ่ำยเป็นจ ำนวน ๔๐%  ของงบประมำณท่ีได้รับ เป็นเงิน………..………………………บำท เมื่อผู้รับทุนส่ง

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรรอบ ๖ เดือนของปีงบประมำณท่ีได้รับทุน และกรอกข้อมูลรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนงำนวิจัย รำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ครบตำมข้ันตอนที่ก ำหนดใน

ระบบ NRMS แล้ว 

งวดที่ ๓ จ่ำยส่วนที่เหลือ เป็นเงิน…………………………….……บำท  หลังจำกได้ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 

๑) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนงำนวิจัย ครบตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในระบบ NRMS แล้ว 

๒) Upload file รำยงำนฉบับสมบูรณ์ในกรณีโครงกำรปีเดียวหรือปีสุดท้ำย ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะหรือ

หน่วยงำนในระบบ NRMS และ/หรือ ระบบ RISS แล้ว 

๓) จัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์พร้อมแบบรำยงำนผลผลิต (OP๑) หรือแบบน ำส่งผลผลิต(OP๓) กรณีโครงกำรปีเดียว

หรือปีสุดท้ำย      

                 รวมเป็นเงิน                             บาท 

 

  

                                     ลงชื่อ ..........................................หวัหน้ำโครงกำร 

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

 

 

 ลงชื่อ ..........................................ผู้รว่มโครงกำร 

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

  

 ลงชื่อ ..........................................ผู้รว่มโครงกำร 

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



 

แผนการด าเนินงานส าหรับโครงการวิจัย 

เสนอต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑. ชื่อโครงการ 

(ภำษำไทย).................................................................................................................... .................................... 

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

(ภำษำอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………...................…………………

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

๒.  ชื่อหัวหน้าโครงการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)…นำย/นำง/นำงสำว….……….................................……..................………………………………    

ชื่อ-สกุล  ภำษำอังกฤษ)………………….....................…………………………………………..….……………………....……… 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจำรย์/ผศ./รศ./ศ)……………………………………………………..………………………………….. 

หน่วยงำน ……………………………………....………………..………สำขำวิชำ………....………...........................…………… 

ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................ 

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

โทรศัพท์..................................................................โทรสำร …………………………………………….......…………….… 

E-mail…………………………................................................................................................................................  

๓.  ชื่อผู้ร่วมโครงการ  หน่วยงานสังกัด  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 

      ๓.๑  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)…นำย/นำง/นำงสำว….………......................................…………....………………… 

         ชื่อ-สกุล  ภำษำอังกฤษ)………….....................………………….………...……………………….…………....……… 

          ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจำรย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 

          หน่วยงำน …………………………....................……………สำขำวิชำ………..........………...……………..………… 

แบบ วจ.๓ด 



         ที่อยู่...................................................................................................................... ................................ 

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

         โทรศัพท์.................................................................โทรสำร ………………………………….......…………….… 

         E-mail………………………….......................... 

       ๓.๒  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)…นำย/นำง/นำงสำว….………......................................…………....……………… 

         ชื่อ-สกุล  ภำษำอังกฤษ)………….....................………………….………...……………………….…………....……… 

          ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจำรย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 

          หน่วยงำน …………………………....................……………สำขำวิชำ………..........………...……………..………… 

         ที่อยู่...................................................................................................... ................................................ 

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

         โทรศัพท์.................................................................โทรสำร ………………………………….......…………….… 

         E-mail………………………….......................... 

      ๓.๓  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)…นำย/นำง/นำงสำว….………......................................…………....………………… 

         ชื่อ-สกุล  ภำษำอังกฤษ)………….....................………………….………...……………………….…………....……… 

          ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจำรย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 

          หน่วยงำน …………………………....................……………สำขำวิชำ………..........………...……………..………… 

         ที่อยู่...................................................................................................................... ................................ 

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

         โทรศัพท์.................................................................โทรสำร ………………………………….......…………….… 

         E-mail………………………….......................... 

 

 



     ๓.๔  ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)…นำย/นำง/นำงสำว….………......................................…………....………………… 

         ชื่อ-สกุล  ภำษำอังกฤษ)………….....................………………….………...……………………….…………....……… 

          ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจำรย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 

          หน่วยงำน …………………………....................……………สำขำวิชำ………..........………...……………..………… 

         ที่อยู่...................................................................................................................... ................................ 

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

         โทรศัพท์.................................................................โทรสำร ………………………………….......…………….… 

         E-mail………………………….......................... 

๔.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

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

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

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

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

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น (output) และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (indicator) 

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

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

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

๖.  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์(outcome) และกระบวนการผลักดันออกสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 

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

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

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

 

 



๗.  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      ๗.๑  แผนกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

๑.๑....................................................

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

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

๑.๒....................................................

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

 

๒.๑....................................................

..............................................๒.๒......

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

  

 

 

 

       ๗.๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน) 

เดือนที ่ กิจกรรม (activities) ผลงำนท่ีคำดว่ำจะได้รับ (outputs) 

๖ เดือนที่ ๑ ๑....................................................................

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

๖ เดือนที่ ๒ ๑....................................................................

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

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

 

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

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

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

 

 



ลงชื่อ...................................................................................................  

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

หัวหน้ำโครงกำร 

 

ลงชื่อ................................................................................................... 

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

ผู้ร่วมโครงกำร 

 

ลงชื่อ...................................................................................................  

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

ผู้ร่วมโครงกำร 

 

 

 

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

หมายเหตุ กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องมีรำยละเอียดด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนด  ให้หน่วยงำนพิจำรณำด ำเนินกำร

รำยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

 

 

 
 

 

 


