
 
 

 
 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยใหเหมาะสม
สอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังฉบับปรับปรุงใหมและใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ.๒๕๔๘ และ มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการประชุมครั้งที่ ๗  เมื่อวันที่ ๒๔ 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงวางระเบียบไวดังนี้  

 

   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการใชจายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

   ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

   ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
   บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

   ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   “หนวยงาน”  หมายความวา  วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน และหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยที่เปนผูรับผิดชอบโครงการวิจัย 

  “หนวยเบิกจาย”  หมายความวา  กองคลังหรือหนวยงานผูเบิก ที่มหาวิทยาลัย กําหนดใหดําเนินการ
เบิกจายเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด  

  “หัวหนาหนวยงาน”  หมายความวา  รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย 
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบัน หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใน
สังกัดมหาวิทยาลัย   
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  “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย ซ่ึงเปนบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยหรือไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานให
ดําเนินงานโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการหรือแผนงานงานวิจัย 
                “ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย”  หมายความวา  ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบดวย
โครงการวิจัยไมนอยกวาสองโครงการ 

   “หัวหนาโครงการวิจัย” หมายความวา บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัยหรือ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใหดําเนินงานโครงการวิจัย 

    “โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการศึกษาที่มีการคนควาวิเคราะห  ทดลอง  ผลิตสิ่งประดิษฐ
สรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจากการวิจัย หรือลักษณะงานอื่นที่
ใกลเคียง ซ่ึงเปนโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ 
                 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผล” หมายถึง   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 

ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

       ขอ ๖ โครงการวิจัย จําแนกไดเปนสองประเภทตามแหลงที่มาของเงินทุน  คือ  
                (๑) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทนุอุดหนนุจากแหลงเงินภายในมหาวิทยาลยั  ไดแก           

                                     (ก)โครงการวิจัย–เงินงบประมาณ หมายถึง โครงการวิจยัที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป  งบเงินอุดหนุนประเภทอดุหนนุทั่วไปทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

                       (ข) โครงการวจิยั – เงินรายได หมายถึง โครงการวิจยัที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโดย
ใชเงินรายไดประจําป  งบเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย 

                (ค) โครงการวิจัยพิเศษ  หมายถึง โครงการวิจยัที่ไดรับอนุมตัิใหดําเนินการโดยใชเงิน
รายไดงบกลาง  เงินรายไดสะสมของมหาวิทยาลัย  

           (๒) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนจากแหลงเงินภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งในและ  
ตางประเทศ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา โครงการวิจัย – งบภายนอก 

 

ขอ ๗  ใหหนวยเบิกจายเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณประเภทออมทรัพยขึ้น
สองบัญชีเพื่อรับฝากเงินโครงการวิจัยแยกตามประเภทของโครงการ  ดังนี้ 

           (๑)  บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๑ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย-เงินงบประมาณ 
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          (๒)  บญัชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๒ สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย-เงินรายไดเงิน
โครงการวิจัยพิเศษ และโครงการวิจยังบภายนอก 

กรณีที่หนวยเบิกจายไดเปดบัญชีเงินฝากเพื่อดําเนินตาม (๑) และ(๒) ไวแลว ใหใชบัญชีเดิม
ตอไป 

 

ขอ ๘ เมื่อโครงการวิจัย–เงินงบประมาณไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว ใหหนวยเบิกจายเบิก
เงินของโครงการดังกลาวจากสํานักงานคลังจังหวัด และนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๑ 

สําหรับโครงการวิจัย–เงินรายได และโครงการวิจัยพิเศษที่ไดรับอนุมัติแลวใหหนวยเบิกจายเบิก
เงินของโครงการวิจัยดังกลาวจากสํานักงานคลังจังหวัด และนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๒ 

ใหหนวยเบิกจายทําใบโอนตัดจายจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายไดเขาบัญชีเงินรับฝากไวและ
บันทึกบัญชียอยเงินของโครงการวิจัยโดยระบุช่ือโครงการ 

สําหรับเงินทุนของโครงการวิจัย–งบภายนอก เมื่อหนวยเบิกจายไดรับเงินจากเจาของเงินทุน
โครงการวิจัยใหนําฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ ๒ เพื่อจายใหแกหัวหนาโครงการวิจัยตามขอกําหนด
ของเจาของเงินทุนโครงการวิจัยและหรือสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยหรือ หนวยงานกับหัวหนาโครงการวิจัย
นั้นๆ 

 

ขอ ๙ การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย  
จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยไวตอมหาวิทยาลัยตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยหรือเจาของเงินทุนกําหนด 

 

หมวด ๒ 
การดําเนินงานโครงการวิจัยจากแหลงเงนิทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 

ขอ ๑๐  การอนุมัติโครงการวิจัยและวงเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานโครงการวิจัย 
             (๑) โครงการวิจัย–เงินงบประมาณแตละโครงการใหเปนไปตามพระราชบญัญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบเงินอุดหนนุ ประเภทอุดหนุนทัว่ไปและใบจดัสรรเงินประจํางวดของสํานัก
งบประมาณ 
                     (๒) โครงการวจิัย–เงินรายได ใหหวัหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติ ยกเวนโครงการวิจัยที่
จําเปนตองจดัซื้อครุภัณฑเพือ่ประกอบการวิจัย ใหหัวหนาหนวยงานเสนออธิการบดพีิจารณาอนุมตัิ 
              (๓) โครงการวิจัยพิเศษ  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมตัิ 
         สําหรับการดําเนินการวิจัยตามแผนงานของโครงการวิจัยใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัติและ
มีหนาที่ควบคุมการจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคและงบประมาณของแตละโครงการวิจัยและให
เปนไปตามระเบียบนี้ 
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ขอ ๑๑ การจายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยจะตองมี
หลักฐานการจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลัง  และนําสงใหหนวยเบิกจายเก็บไวเพื่อการตรวจสอบ 

ในการใชจายเงินโครงการวิจัย  ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 

    (๑) จายสมทบคาสาธารณูปโภค (คาน้าํ–กระแสไฟฟา)ใหแก หนวยงานในอัตรารอยละ  
สิบของวงเงินงบดําเนินการที่ประมาณการไวในแผนการใชจายเงนิในการดําเนนิการวิจัย (แบบ  วจ.๑ช หรือ 
วจ.๑ด) แตละป  

            (๒) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและคาใชจายในการฝกอบรมใหใชหลักเกณฑ 
/ อัตราคาใชจาย/หลักฐานการจายเงิน ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ 

            (๓) คาตอบแทนนักวิจัย  ใหจายไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินอุดหนุนงบดําเนินการ
ของโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ 

            (๔) คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติงานวิจัย เปนรายเดือนหรือรายวันใหจายในอัตราไมเกิน 
๑.๒๕ เทาของอัตราคาจางลูกจางของหนวยงาน หรือเหมาจายตามปริมาณงานที่ตกลงกัน  ใหผูอํานวยการ
หรือหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการจัดหาและบันทึกขออนุมัติจางผูชวยปฏิบัติงานวิจัยจากหัวหนาหนวยงาน  
โดยระบุปริมาณงานภาระความรับผิดชอบใหชัดเจน  พรอมแนบใบรับรองคุณวุฒิ ตามที่ตองการและระบุไว
ในโครงการวิจัย  

            (๕) รายจายคาครุภัณฑ คาสิ่งกอสราง ใหจายไดเฉพาะรายการที่ไดรับอนุมัติใน
โครงการวิจัย หรือเงินประจํางวด การจัดหาครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางรายการที่มีวงเงินเกินกวาหนึ่งแสนบาท 
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานในการจัดซื้อหรือจัดจางแลว  ใหดําเนินการรวมกับเจาหนาที่
พัสดุของหนวยงาน ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตองแจงรายละเอียด รายการครุภัณฑหรือ
ส่ิงกอสราง มูลคาที่จัดหา วันเดือนปที่ไดมา ตอเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน เพื่อจัดทําทะเบียนครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง และตองสงมอบครุภัณฑและสิ่งกอสรางใหหนวยงานเมื่อการวิจัยส้ินสุดลงหรือสงรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณแลว 

กรณีครุภัณฑที่นําไปประกอบสิ่งประดิษฐ ใหหมายเหตุไวในทะเบียนครุภัณฑวานําไปประกอบ
ส่ิงประดิษฐรายการใด 

           (๖) การวิเคราะหผลการวิจัย การทดลองหรือการทดสอบ อาจจัดจางจากหนวยงานอื่น
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนได  กรณีผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยกําหนดการทดลอง  ตรวจสอบ
หรือวิเคราะหผลการวิจัยเองโดยใชอุปกรณหรือเครื่องมือของหนวยงาน หรือหนวยงานอื่นในสังกัด
มหาวิทยาลัย  คาวัสดุหรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกลาวใหจายจากเงินโครงการวิจัย 
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       (๗)  อัตราคาใชจายของรายจายนอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหจายตามลักษณะ
ของรายจายที่เกิดขึ้นจริงโดยผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยอาจกําหนดคาใชจายเปนอัตราเหมาจาย 
ตามปริมาณงานหรือระยะเวลา หรือกําหนดเปนอยางอื่นตามความเหมาะสม ไวในแผนการใชจายเงินที่เสนอ
ตอหัวหนาหนวยงานตามขอ ๑๒ ทั้งนี้อัตราการจายควรเปนอัตราที่จายเปนปกติทั่วไป สําหรับรายจาย
ประเภทนั้นๆ  

       (๘) ในกรณีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค   ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาโครงการวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงินโครงการวิจัยไดโดยการ เพิ่ม/ลด หรือ
เปลี่ยนลักษณะรายจายแตละประเภทโดยไดรับการอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน ยกเวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
จัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง  นอกเหนือจากรายการที่ไดรับอนุมัติไวในโครงการวิจัยและหรือเงินประจํา
งวด ตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และจัดเก็บเอกสารไวประกอบกับหลักฐานการจายเงินของ
โครงการวิจัยเพื่อรอการตรวจสอบตอไป 

       (๙) เมื่อส้ินสุดโครงการวิจัยใหสงมอบผลงานหรือผลผลิตของโครงการวิจัย (ถามี) แก
หนวยงาน หรือดําเนินการตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการวิจัย 

       (๑๐)  การขอรับเงินอุดหนุนใหแบงเปน ๓ งวด  วงเงินในแตละงวดใหกําหนดเปน    
จํานวนรอยละของเงินอุดหนุนแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใน แบบ วจ. ๑ช และแบบ วจ. ๑ด    

      (๑๑) การรับเงินตั้งแตงวดที่ ๒ เปนตนไป  ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตอง       
สงหลักฐานการจายเงินของเงินที่รับไปในงวดกอนซึ่งใชจายไปแลวใหแกหนวยเบิกจาย ทั้งนี้จะตองสง
หลักฐานการจายเงินของเงินที่รับและจายไปแลวทั้งหมดและเงินเหลือจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงินของ
โครงการวิจัยใหแกหนวยเบิกจาย ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินงวดที่ ๓     
                   ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการใช
จายเงินในการดําเนินการวิจัย สําหรับวงเงินที่ไดรับจัดสรรแตละปงบประมาณภายใตหลักเกณฑ ขอ ๑๑ ตาม
แบบ  วจ. ๑ช หรือแบบ วจ. ๑ด ที่กําหนดทายระเบียบนี้ เพื่อสงใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการขออนุมัติเงิน
ประจํางวดสําหรับโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ หรือ สําหรับโครงการวิจัย – เงินรายได หรือขออนุมัติตอ
อธิการบดีสําหรับโครงการวิจัยพิเศษ  
                   ขอ ๑๓  การจายเงินใหแกผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย ใหหนวยเบิกจายดําเนินการ
เบิกจายเปนงวดๆ  จายตามที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงิน(แบบ วจ. ๑ช หรือแบบ วจ.๑ด) ของโครงการ
นั้นๆโดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีที่ ๑ หรือบัญชีที่ ๒ แลวแตกรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทกระแสรายวัน – เงินนอกงบประมาณ  แลวส่ังจายเช็คใหแกผูอํานวยการหรือหัวหนา
โครงการวิจัย โดยใชใบสําคัญรับเงินของผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยเปนหลักฐานการจายเงินของ
หนวยเบิกจาย และเมื่อจายเงินในแตละงวดแลวใหบันทึกการจายจากบัญชีเงินรับฝากและบัญชียอยเงินของ
โครงการที่มีการจายเงิน 
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     ใหหนวยเบิกจายเก็บหลักฐานการจายเงินซึ่งผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยสงมอบ
ให แยกแตละโครงการเพื่อการตรวจสอบตอไป ทั้งนี้หนวยเบิกจายตองติดตามใหผูอํานวยการหรือหัวหนา
โครงการวิจัยสงมอบหลักฐานการจายเงินทั้งหมดและเงินเหลือจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงินของ
โครงการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเงินงวดสุดทาย 

  ขอ ๑๔ หลักเกณฑการจายเงินงวดใหปฏิบัติดังนี ้
      งวดที่ ๑ : ใหจายรอยละหาสิบของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ เมื่อหนวยงาน

ไดรับเงินจากหนวยเบิกจาย  และใหหนวยงานขอรับเงินคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา-กระแสไฟฟา) จาก
ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๑๑(๑) โดยใหออกใบเสร็จรับเงินของ
หนวยงานเปนหลักฐานแกผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย เงินที่ไดรับนี้ใหหนวยงานนําไปจายสมทบ
เปนคาสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานแลวแตกรณี 

      งวดที่ ๒ : ใหจายรอยละสี่สิบของเงินอุดหนุน  เมื่อผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยสง
หลักฐานการจายเงินที่ไดรับในงวดที่ ๑ ตามขอ ๑๑ (๑๑) พรอมกับสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย
ตามขอ ๑๕ และไดรับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

      งวดที่ ๓ : ใหจายรอยละสิบของเงินอุดหนุน  เปนคาตอบแทนนักวิจัยและคาใชจายอื่นใน
การดําเนินการตามแผนการใชจายเงินที่กําหนดไว  โดยโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยหนึ่ง
ปงบประมาณใหจายเมื่อสงรายงานฉบับสมบูรณแลว  สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ตอเนื่องมากกวาหนึ่งปงบประมาณ ใหจายเมื่อสงรายงานความกาวหนาผลการดําเนินการวิจัยที่เปนไปตาม
แผนที่ระบุไวในแตละป (แบบ วจ.๓ช หรือ แบบ วจ.๓ด) หรือเมื่อสงรายงานฉบับสมบูรณในปสุดทาย      
                       หากผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยใด มีความประสงคจะปรับอัตราการจายเงินงวดที่
แตกตางไปจากหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้  สามารถกระทําไดโดยใหช้ีแจงเหตุผลและความจําเปน
เสนอตอ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป 
                   ขอ ๑๕ ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตองเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 
ตอหนวยงาน  เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดําเนินการในการดําเนินการวิจัยที่กําหนดไวใน
แผนการดําเนินงานวิจัย (แบบ วจ.๓ช หรือ แบบ วจ.๓ด) แตละป 

      ในกรณีที่คาดวางานวิจัยอาจไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการวิจัยให
ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยตอหัวหนาหนวยงาน เพื่อพิจารณา
โดยสามารถขยายเวลาไดคร้ังละไมเกินหกเดือน และกระทําไดไมเกินสองครั้ง และตองระบุวันที่คาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จสิ้น  ซ่ึงตองไมเกินกวากําหนดเวลาตามขอ ๑๗ ใหหนวยงานกําหนดแผนและวิธีการติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของแตละโครงการวิจัยตามที่เห็นสมควร 
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                   ขอ ๑๖ ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตองสงสรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัย 
ตามแบบ วจ.๒ช หรือ แบบ วจ.๒ด  ตอหนวยงานและหนวยเบิกจาย ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ
เงินงวดที่ ๓ 

                   ขอ ๑๗ การจายเงินตามโครงการวิจัยใหจายในปงบประมาณตามประเภทของเงินที่ใชดําเนินการ
ในกรณีที่มีเงินเหลือจายและยังไมส้ินสุดโครงการ ใหนําเงินที่เหลือไปจายไดภายในปงบประมาณถัดไปได
อีกหนึ่งปงบประมาณ  หากยังไมสามารถใชจายไดภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวาเปนอันพับไป 

                  ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ใหทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการและสรุปยอดจํานวนเงินที่รับจากหนวยเบิกจาย และ
จํานวนเงินที่จายไปแลวทั้งสิ้น พรอมแจงเหตุผล ปญหา อุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการโครงการตอไปได ให
หัวหนาหนวยงานทราบภายในสิบหาวันนับจากวันที่หยุดดําเนินการ และใหหัวหนาหนวยงานเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาตอไป 
                       การยุบเลิกโครงการ ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตองนําเงินที่ไดรับไปแลวทั้งสิ้น
สงคืนหนวยเบิกจาย  ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่รับแจงผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย  เวนแตอธิการบดี
จะพิจารณาเห็นวาปญหา อุปสรรคที่ยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร  อาจอนุมัติใหผูอํานวยการหรือ
หัวหนาโครงการวิจัยสงเงินคืนเฉพาะสวนที่รับไปแลวและยังไมไดจายก็ไดทั้งนี้ ผูอํานวยการหรือหัวหนา
โครงการวิจัยตองสงหลักฐานการจายเงินในสวนที่ไดรับและจายไปแลวพรอมเงินเหลือจาย(ถามี)ใหแกหนวย
เบิกจาย  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

 

                   ขอ ๑๙ กรณีมีเงินคงเหลือของโครงการวิจัยที่ส้ินสุดหรือโครงการวิจัยที่ยุบเลิกแลวหรือเปนเงิน
คงเหลือของโครงการวิจัยใดที่ตองพับไปตามขอ ๑๗ และกรณีมีดอกผลเกิดจากเงินฝากธนาคารอยูในบัญชี
เงินฝากธนาคารใหหนวยงานดําเนินการดังนี้ 

         (๑) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ ๗(๑)ใหนําสงเปนรายได
แผนดิน 

         (๒) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ ๗(๒)ใหนําสงเปนรายได 
ของหนวยงาน 

 

                  ขอ ๒๐ เมื่อหนวยเบิกจายไดรับเงินเหลือจายตามขอ ๑๗ หรือเงินสงคืนตามขอ ๑๘ จาก
ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัย  ใหดําเนินการดังนี้ 
                                 (๑) กรณีเปนเงินเหลือจายหรือเงินสงคืนของโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ ให  
                                        ดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๑๙(๑) 
                                 (๒) กรณีเปนเงินเหลือจายหรือเงินสงคืนของโครงการวิจัย – เงินรายไดหรือ  
                                        โครงการวิจัยพิเศษ  ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๑๙(๒) 
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                   ขอ ๒๑ กรณีโครงการวิจัย–เงินงบประมาณโครงการใดซึ่งอยูระหวางรอการอนุมัติเงินประจํางวด
จากสํานักงบประมาณ  แตจําเปนตองเริ่มดําเนินการวิจัยตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการเพื่อใหงานวิจัย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง  การจายเงินทดรองราชการ โดย
ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินเพื่อทดรองจายสําหรับดําเนินการเทาที่จําเปนกอนภายในวงเงิน
ไมเกินรอยละยี่สิบของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ  ทั้งนี้จะตองไมเปนการยืมเงินเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ  และสิ่งกอสราง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินงานโครงการวิจัย – งบภายนอก 
 

                 ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยหรือหัวหนาหนวยงานของผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยมีหนาที่
ควบคุมการดําเนินงานโครงการวิจัย–งบภายนอกใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่เจาของเงินทุน
โครงการวิจัยกําหนด ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นวาสมควรกําหนดหลักเกณฑ
เพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดําเนินงานได  เชน การจายเงินคาสาธารณูปโภค ใหจัดทําขอตกลงเพิ่มเติมในสัญญา
ไดโดยไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดไว 

 

                   ขอ ๒๓ โครงการวิจัย–งบภายนอก ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเปนผูรับทุนใน
สัญญารับทุนกับเจาของเงินทุนโครงการวิจัย  ผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยจะตองจัดทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน ตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

                   ขอ ๒๔ โครงการวิจัย – งบภายนอกซึ่งเจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน  รวมทั้งการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนดดังกลาว รวมทั้งขอกําหนดในสัญญาโดยใหผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการวิจัยตองนํา
สําเนาสัญญาและรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานแจงผลใหหนวยงานทราบ 
                   ขอ ๒๕ โครงการวิจัย–งบภายนอกซึ่งเจาของเงินทุนโครงการวิจัยไมไดกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะ  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการสําหรับ
โครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในที่กําหนดไวในหมวดที่ ๒ มาใชบังคบั 
 

หมวด ๔ 
การรายงานผลดําเนินการโครงการวิจัย 

 

   ขอ ๒๖ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดิน และปงบประมาณเงินรายไดใหหนวยงาน
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทตามขอ ๖ ที่ดําเนินการในชวงระยะเวลาของ
ปงบประมาณโดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการ ช่ือผูอํานวยการหรือหัวหนาโครงการ วงเงินงบประมาณโดย
ระบุปงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาที่ขยาย(ถามี) ผลการดําเนินงานวิจัยและผลการใชจายเงิน         
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แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย 
 
ช่ือแผนงานวจิยั  ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
ประเภทของโครงการวิจัย 

   โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ พ.ศ. ............     โครงการวิจัย – เงินรายได พ.ศ. ................ 
   โครงการวิจัยพิเศษ        โครงการวิจัย – งบภายนอก 

งบกลาง (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย)  พ.ศ. ................. 
งบสะสม (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย)  พ.ศ. ............... 
เงินกองทุนวิจยั พ.ศ. .............. 

งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร.............................................................................................................................. 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ ....................................................................................................................... 
ผูอํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวจิัย  ...................................................................................................  
 
 
๑.   งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําหรับวงเงินท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  
      พ.ศ. ...................... 
 ๑.๑ งบบุคลากร (ไดแก คาใชจายในลักษณะเงินเดือน คาจาง   ............................   บาท 
                    หรือคาตอบแทนที่มีกําหนดจายเปนรายเดือน และหรือ 
        คาใชจาย คาตอบแทนในลักษณะเหมาจาย) 
  -  คาตอบแทนนักวจิัย 
  -  คาตอบแทนผูชวยนกัวจิัย 
 ๑.๒  งบดําเนนิการ (ไดแก คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ............................   บาท 
         และคาใชจายอื่น) 
  -  คาใชจายในการเดินทาง 
  -  คาใชจายในการฝกอบรม 
  -  คาจางพิมพเอกสาร 
  -  คาวัสดุอุปกรณ 
  -  คาไปรษณยี, โทรเลข, คาโทรศัพท 
   ......... ฯลฯ .......... 
  

แบบ วจ.๑ช 
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             ๑.๓ งบลงทุน (ถามี) 
        (คาใชจายในการจดัซื้อครุภัณฑ, ส่ิงกอสราง) 
                     เฉพาะที่ไดรับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
                    โดยใหแสดงรายละเอียดรายการและวงเงนิของแตละรายการ 
 ๑.๔  คาสาธารณูปโภค (คาน้าํ, คากระแสไฟฟา)   .............................   บาท 
         (จายใหแกหนวยงานในอัตรา ๑๐%) 
                      ของวงเงินงบดําเนินการ                 
     รวมรายจายท้ังสิ้น                                                          บาท 
 

๒. ขอรับเงนิอุดหนุนเปนจํานวน .........งวด ตามรายละเอียดดังนี ้
 

           งวดที่ ๑  จํานวนเงิน ................................. บาท                                    
     งวดที่ ๒  จํานวนเงิน ................................. บาท      
     งวดที่ ๓   จํานวนเงิน ................................. บาท    
   
                  รวมเปนเงิน                                      บาท 
 

 
          
        ลงชื่อ ................................................ผูอํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย   
                    ( ......................................... ) 
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แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย 
 
ช่ือโครงการวิจัย  ........................................................................................................................................... 
ประเภทของโครงการวิจัย 

   โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ พ.ศ. ............     โครงการวิจัย – เงินรายได พ.ศ. ................ 
   โครงการวิจัยพิเศษ        โครงการวิจัย – งบภายนอก 

งบกลาง (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย)  พ.ศ. ................. 
งบสะสม (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย)  พ.ศ. ............... 
เงินกองทุนวิจยั พ.ศ. .............. 

งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร............................................................................................................................. 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ ....................................................................................................................... 
เจาของโครงการ ๑.  ................................................................................. หัวหนาโครงการวิจัย 

๒. .................................................................................. ผูรวมโครงการวิจัย 
๓. .................................................................................. ผูรวมโครงการวิจัย 
๔. .................................................................................. ผูรวมโครงการวิจัย 
 

๑.   งบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวิจัยสําหรับวงเงินท่ีไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  
      พ.ศ. ...................... 
 ๑.๑ งบบุคลากร (ไดแก คาใชจายในลักษณะเงินเดือน คาจาง   ............................   บาท 
                    หรือคาตอบแทนที่มีกําหนดจายเปนรายเดือน และหรือ 
        คาใชจาย คาตอบแทนในลักษณะเหมาจาย) 
  -  คาตอบแทนนักวจิัย 
  -  คาตอบแทนผูชวยนกัวจิัย 
 ๑.๒ งบดําเนนิการ (ไดแก คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ............................   บาท 
         และคาใชจายอื่น) 
  -  คาใชจายในการเดินทาง 
  -  คาใชจายในการฝกอบรม 
  -  คาจางพิมพเอกสาร 
  -  คาวัสดุอุปกรณ 
  -  คาไปรษณยี, โทรเลข, คาโทรศัพท 
 

แบบ วจ.๑ด 
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 ๑.๓  งบลงทุน (ถามี) 
        (คาใชจายในการจดัซื้อครุภัณฑ, ส่ิงกอสราง) 
                     เฉพาะที่ไดรับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจํางวด 
                    โดยใหแสดงรายละเอียดรายการและวงเงนิของแตละรายการ 
 ๑.๔   คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา, คากระแสไฟฟา)   .............................   บาท 
         (จายใหแกหนวยงานในอัตรา ๑๐%) 
                      ของวงเงินงบดําเนินการ                 
     รวมรายจายท้ังสิ้น                                                          บาท 
 

๒. ขอรับเงินอดุหนุนเปนจํานวน .........งวด ตามรายละเอียดดังนี ้
 

           งวดที่ ๑  จํานวนเงิน ................................. บาท                                    
     งวดที่  ๒    จํานวนเงิน ................................. บาท      
     งวดที่  ๓  จํานวนเงิน ................................. บาท    
        
                  รวมเปนเงิน                                      บาท 
 

  
 
                                                 ลงชื่อ .......................................หัวหนาโครงการ 
       ( ......................................... ) 
 
 
 ลงชื่อ ........................................ผูรวมโครงการ 
       ( ......................................... ) 
 
  
 ลงชื่อ ........................................ผูรวมโครงการ 
       ( ......................................... ) 



 14 

                 สรุปรายงานการใชจายเงินแผนงานวิจัย 
ณ  วันที่ ………  เดือน ……………………. พ.ศ. ……………. 

                                -------------------------------------------------------------- 
ช่ือชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจยั.............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
.................……………..……วงเงิน…………....……………... บาท 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย………………………………………………………….……………… 
ประเภทของโครงการวิจัย 

     โครงการวิจัย-เงินงบประมาณ พ.ศ. ……  โครงการวิจัย-เงินรายได พ.ศ. …………… 
     โครงการวิจัยพิเศษ              โครงการวิจยั-งบภายนอก พ.ศ. ……….... 

  งบกลาง  (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย )  พ.ศ.………..…… 
  งบสะสม  (หนวยงาน / มหาวิทยาลัย ) พ.ศ.………..…… 

 เงินกองทุนวิจยั  พ.ศ.………… 
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการตามแผน  เร่ิมตน ……………………………… ส้ินสุด…………..…… 
 

สรุปรายงานการรับ - จาย (ตั้งแตวนัที่  ………….……...  ถึงวันที ่…....……………………) 
              รายรับ          เงินอุดหนุนวิจยัที่ไดรับ                                   ................................บาท 

รายจาย        งบบุคลากร   รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
งบดําเนินการ  รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
งบลงทุน   รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
คาสาธารณูปโภค  รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง รวมเปนเงนิ …………………... บาท 

   ฯลฯ 
รวมรายจายท้ังสิ้น…………………... บาท 

 

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

ลงชื่อ…………………………………..ผูอํานวยการชุดโครงการหรือแผนงานวจิัย   
        (…………………………………) 

แบบ  วจ. ๒ช 
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             สรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัย 
ณ  วันที่ ………  เดือน ……………………. พ.ศ. ……………. 

                                -------------------------------------------------------------- 
ช่ือโครงการ.……………………………....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
.................……………..……วงเงิน………………………... บาท 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการวิจัย………………………………………………………….……………… 
ประเภทของโครงการวิจัย 

     โครงการวิจัย-เงินงบประมาณ พ.ศ. ……  โครงการวิจัย-เงินรายได พ.ศ. …………… 
     โครงการวิจัยพิเศษ              โครงการวิจยั-งบภายนอก พ.ศ. ……….... 

  งบกลาง  (หนวยงาน / มหาวทิยาลัย )  พ.ศ.………..…… 
  งบสะสม  (หนวยงาน / มหาวิทยาลัย ) พ.ศ.………..…… 

 เงินกองทุนวิจยั  พ.ศ.………… 
ระยะเวลาดําเนินการของโครงการตามแผน  เร่ิมตน ……………………………… ส้ินสุด…………..…… 
 

สรุปรายงานการรับ - จาย (ตั้งแตวนัที่  ………….……...  ถึงวันที ่…....……………………) 
              รายรับ          เงินอุดหนุนวิจยัที่ไดรับ                                   ................................บาท 

รายจาย        งบบุคลากร   รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
งบดําเนินการ  รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
งบลงทุน   รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
คาสาธารณูปโภค  รวมเปนเงนิ …………………... บาท 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง รวมเปนเงนิ …………………... บาท 

   ฯลฯ 
รวมรายจายท้ังสิ้น…………………... บาท 

 

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

ลงชื่อ…………………………………..หัวหนาโครงการ 
         (…………………………………) 

แบบ  วจ.๒ด 



 16 

แผนการดําเนินงานสําหรับแผนงานวิจัย 
เสนอตอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

๑. ชื่อชุดโครงการวจิัยหรือแผนงานวิจยั 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………
…………………...................………………………………………………………………………… 
 

๒.  ชื่อผูอํานวยการ  หนวยงานสังกัด  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และ e-mail 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….......……..................………………………………    
ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………………….....................………………….……………………....……… 
ตําแหนงทางวชิาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)……………………………………………………………….. 
หนวยงาน ……………………………………....……………สาขาวิชา………....………...…………… 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท..................................................................โทรสาร ……………………….......…………….… 
E-mail………………………….......................... 
 

๓.  จํานวนโครงการวิจยัท่ีเปนองคประกอบในแผนงานวจิัย...................โครงการ  ประกอบดวย 
      ๓.๑.  โครงการวจิัยท่ี ๑      ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
      ๓.๒.  โครงการวิจยัท่ี ๒   ....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................       
      ๓.๓.  โครงการวิจยัท่ี ๓  ....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................    
      ๓.๔.  โครงการวิจยัท่ี ๔  ....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................   
      ๓.๕.  โครงการวิจยัท่ี ๕     ..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

แบบ วจ.๓ช 
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๔.  วัตถุประสงคหลักของแผนงานวจิัย 
………...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
๕. เปาหมายของผลผลติ (output) และตัวชีว้ัดความสําเรจ็ (indicator) 
……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………….
............................................................................................................................................................….......
.............................................................................................................……………………………………. 
 
๖. ผลกระทบ (impact) ท่ีจะเกิดข้ึนจากการนาํผลการวจิัยไปใชประโยชนและกระบวนการผลกัดันออกสู
การใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรม 
………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………….......................
...............…....................................................................................................................................................
...................………………………………….…………………………....................................................... 

 
 
 

ลงชื่อ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผูอํานวยการชดุโครงการวิจยัหรือแผนงานวิจัย 
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แผนการดําเนินงานสําหรับโครงการวิจัย 
เสนอตอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

๑.  ชือ่โครงการ 
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………
…………………...................………………………………………………………………………… 
 

๒.  ชื่อหัวหนาโครงการ  หนวยงานสังกัด  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และ e-mail 
ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….......……..................………………………………    
ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………………….....................………………….……………………....……… 
ตําแหนงทางวชิาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)……………………………………………………………….. 
หนวยงาน ……………………………………....……………สาขาวิชา………....………...…………… 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท..................................................................โทรสาร ……………………….......…………….… 
E-mail………………………….......................... 
 

๓.  ชื่อผูรวมโครงการ  หนวยงานสังกัด  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร และ e-mail 
      ๓.๑  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….....................…………....………………… 
         ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………….………...……………....……… 
          ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..……………………….. 
          หนวยงาน …………………………....……………สาขาวิชา………..........………...…………… 
         ที่อยู................................................................................................................................................. 
         ........................................................................................................................................................ 
         โทรศัพท..............................................................โทรสาร ………………….......…………….… 
         E-mail………………………….......................... 
 
 

แบบ วจ.๓ด 
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       ๓.๒  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)   นาย/นาง/นางสาว….……….....................…………....………………… 
         ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………….………...……………....……… 
          ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..……………………….. 
          หนวยงาน …………………………....……………สาขาวิชา………..........………...…………… 
         ที่อยู................................................................................................................................................. 
         ........................................................................................................................................................ 
         โทรศัพท..............................................................โทรสาร ………………….......…………….… 
         E-mail………………………….......................... 
 
      ๓.๓  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………....................…………....………………… 
         ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………….………...……………....……… 
          ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..……………………….. 
          หนวยงาน …………………………....……………สาขาวิชา………..........………...…………… 
          ท่ีอยู................................................................................................................................................. 
         ........................................................................................................................................................ 
         โทรศัพท..............................................................โทรสาร ………………….......…………….… 
         E-mail………………………….......................... 
 
     ๓.๔  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….....................…………....………………… 
         ช่ือ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………….………...……………....……… 
          ตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..……………………….. 
          หนวยงาน …………………………....……………สาขาวิชา………..........………...…………… 
         ที่อยู................................................................................................................................................. 
         ........................................................................................................................................................ 
         โทรศัพท..............................................................โทรสาร ………………….......…………….… 
         E-mail………………………….......................... 
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๔.  วัตถุประสงคของการวิจยั 
………...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อการดาํเนินงานเสร็จสิน้ (output) และตวัชีว้ดัความสําเร็จของโครงการ 
(indicator) 
……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………….
.....................................…...................................................................……………………………………. 
 
๖. การนาํผลงานไปใชประโยชน(outcome) และกระบวนการผลกัดันออกสูการใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรม 
………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………….......................
...............…………………………………….…………………………....................................................... 
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๗.   กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคของการวิจยั 
      ๗.๑  แผนกจิกรรมหลกัท่ีสอดคลองกบัวตัถุประสงค   

 

วัตถุประสงค กิจกรรม ชวงระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

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

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

๑.๑..............................................
....................................................
.................................................... 
๑.๒..............................................
.................................................... 
 

๒.๑..............................................
....................................................
๒.๒............................................. 

  

 

 

 

 

       ๗.๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) ในแตละชวงระยะเวลา (แบงเปนราย 6 เดือน) 
 

เดือนที ่ กิจกรรม (activities) ผลงานที่คาดวาจะไดรับ (outputs) 

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

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

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

๑..................................................................
....................................................................
.................................................................... 
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ลงชื่อ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

หัวหนาโครงการ 
 
 

ลงชื่อ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผูรวมโครงการ 
 
 

ลงชื่อ................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผูรวมโครงการ 
 
 




