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เอกสารแนบท้ายประกาศ แนวทางการบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF)  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………… 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ แนวทางการบริหารงานแผนงาน และโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๙ ประกอบด้วยเอกสารรายการดังนี ้

เอกสารแนบ ๑. สญัญารับทุน เลขที่ FRB660020/0172 
เอกสารแนบ ๒. แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
เอกสารแนบ ๓. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
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สัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจัย 

โครงการวิจัย-กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

 

วนัท่ี………..เดือน……………….พ.ศ………... 

สัญญานี้ทาขึ้นระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดย................................(ผูไดรับ
มอบอานาจ) ตาแหนง.............................. ตามคาสั่งมอบอานาจ ท่ี......../......... ลงวนัท่ี ........................ ซึ่ง
ตอไปนี้ในสญัญาเรียกวา“ผใูหทุน” ฝายหนึ่งกับ 
 นาย / นาง / นางสาว.............................นามสกุล..............................ตาแหนง.................................  
สังกัด..................................................... บัตรประจาตัวประชาชน เลขท่ี...............................อายุ................ป 
สัญชาติ................... ต้ังบานเรือนอยู ณ เลขที่....................ตรอก / ซอย.....................ถนน............................ 
ตาบล / แขวง......................................อาเภอ / เขต....................................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูรบัทุน” อีกฝายหน่ึง 

คสูัญญาตกลงกันดังตอไปนี้ 
ขอ ๑. ผใูหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัย-กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม จากหนวยงานดาเนินกิจการของกองทุน สานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม(สกสว.) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จานวน.........................บาท 
(............................................) แกผรูับทุน เพ่ือดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง 

ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)......................................................................................................... ............ 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 โดยมีระยะเวลาดาเนินการ ๑๑ เดือน นับต้ังแตวันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ 
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ขอ ๒. ผูรับทุน ตองปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย เรื่อง แนวทางการ
บริหารงานแผนงาน และโครงการดานวิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund; FF) พ.ศ . ๒๕๖๕ และเ ง่ื อน ไขการด า เนิ น โครงการวิ จั ย ของ ผู รับ ทุนตาม
เอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของสัญญา ดังตอไปนี ้

เอกสารแนบ ๑ โครงการวิจัยตาม ขอ ๑. 
เอกสารแนบ ๒ แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
เอกสารแนบ ๓ แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 
เอกสารแนบ ๔ แผนการใชจายเงินในการดาเนินการวิจยั (แบบ วจ.๑ด) และแผนการดาเนินงาน

สาหรับโครงการวิจัย (แบบ วจ.๓ด) 

เอกสารแนบ 1
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เอกสารแนบ ๕ เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
ขอ ๓. ผรูบัทุนตองดาเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นบัแตวันท่ีระบุไวในขอ ๑. ของสัญญา 

หากผูรบัทุนมิไดเริ่มดาเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
ผรูับทุนจะตองดาเนินการวิจัยตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไวในแบบ วจ.๓ด ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของ
สัญญาน้ี หากเกิดปญหา อุปสรรคไมสามารถดาเนินการวิจัยได หรือผรูับทุนคาดวาไมสามารถดาเนินการ
วิจัยตามโครงการใหแลวเสรจ็ภายในกาหนดเวลาตามขอ ๑ ผูรบัทุนตองรายงานตอผูใหทุนผานหนวยงาน
ตนสังกัด ทราบภายในระยะเวลา ๑๕ (สบิหา) วัน นบัแตวันทราบปญหา อุปสรรคไมสามารถดาเนินการ
วิจัย เพ่ือผูใหทุนพิจารณาดาเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

ขอ ๔. ผรูบัทุนจะตองดาเนินการวิจยัดวยความวิริยะอุตสาหะใหเสร็จ ไดผลตามความมุงหมายของ
การวิจัยทุกประการ กรณีเกิดปญหาอุปสรรคและผรัูบทุนประสงคจะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ใหจดัทา
รายงานสรุปผลการดาเนินการจนถึงวันท่ีหยุดดาเนินการ สรุปจานวนเงินงวดท่ีไดรบัไป จานวนเงินท่ีจายไปแลว
ท้ังสิ้นและเงินเหลือจาย (ถามี) พรอมแจงเหตุผล ปญหาอุปสรรคท่ีไมอาจดาเนินการโครงการตอไปไดให
หัวหนาหนวยงานตนสังกัดทราบ ภายใน ๑๕ (สบิหา) วัน นับจากวันที่หยุดดาเนินการ 

หากผูใหทุนพิจารณาแลวเห็นวา การขอยุบเลิกโครงการของผูรบัทุนไมมีเหตุผลอันสมควรผูรับ ทุน
ตองนาหลักฐานการจายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับไปแลวท้ังสิ้น พรอมครภัุณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง 
และดอกผล (ถามี) สงคืนหนวยเบิกจายภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่ไดรบัแจงผลการพิจารณาจาก
ผใูหทุน เวนแต กรณีผูใหทุนเห็นวาปญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร หรือมีเหตุ
สุดวิสัยอันสงผลกระทบโดยตรงทาใหผูรับทุนไมสามารถดาเนินการโครงการวิจัยตอไปได ใหผูรับทุนสง
หลักฐานการจายและคืนเงินท่ีไดรับไปแลวเฉพาะสวนท่ียังไมไดนาไปใชจายตามแผนการใชจายเงินในการ
ดาเนินการวิจัย (แบบ วจ.๑ด) ท่ีไดรบัอนุมัติ นับแตวันขอยุบเลิกโครงการ พรอมครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 
และดอกผล (ถามี) ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรบัแจงผลการพจิารณาจากผใูหทุน 
 ขอ ๕. ครุภัณฑที่ไดรบัอนุมัติจัดหาเพ่ือใชในโครงการวิจัย เม่ือดาเนินการจัดหาเรียบรอยแลว ผูรบั
ทุนตองบันทึกขอมูลครุภัณฑในระบบฐานขอมูลท่ี สกสว. หรือผูใหทุนกาหนด พรอมติดหมายเลขครุภัณฑไว
กับครุภัณฑใหถูกตองและครบถวน เม่ือส้ินสุดโครงการผรูับทุนตองแจงรายละเอียดรายการ มูลคาที่จัดหา วัน
เดือนปที่ไดมา และสงมอบตอหนวยงานตนสังกัดเพ่ือควบคุมตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของและเพ่ือ ใช
ประโยชนตอไป 

ขอ ๖. ผูรบัทุนตองยินยอมและอานวยความสะดวกใหผใูหทุน หรือผูใหทุนมอบหมายดาเนินการ
เขาติดตามความกาวหนาของการดาเนินงานวิจัยตามแผนไดตลอดระยะเวลาที่ผูใหทุนกาหนด 

ขอ ๗. ผูรบัทุนตองนาสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และผลผลติ(Output) ซึ่งมีรูปแบบและเน้ื อหา
ตามท่ีผูใหทุนกาหนดโดยนาสงแกผใูหทุน ภายในระยะเวลาท่ีกาหนดไวในสัญญาขอ ๑. 

ขอ ๘. ผูรับทุนตองรายงานผลลัพธ(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของผลงานวิจัยตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เปนระยะเวลาตอเนื่อง ๕ ป หรือตามระยะเวลาท่ี สกสว.กาหนด
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ขอ ๙. กรรมสิทธ์ิในผลงานวิจยัใหเปนของผูใหทุน สวนผลประโยชนที่จะเกิดจากการขายลขิ สิทธิ์  
หรือถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศท่ีผใูหทุนกาหนด 
 ขอ ๑๐. ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได หากผูรับทุนฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติหนาท่ีความรบัผิดชอบ
ในขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุในสัญญา หรือมีพฤติการณที่เห็นไดวา ผูรับทุนไมสามารถดาเนินการตาม
โครงการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาหนดหรือระยะเวลาท่ีไดรบัอนุมัติใหขยาย โดยผูใหทุนจะมี
หนังสือแจงการบอกเลิกสัญญาใหผรูับทนุทราบ และถือวาการบอกเลิกสัญญามีผลต้ังแตวนัที่ผูรับทุนไดรับ
หนังสือบอกเลิกนั้น 

ขอ ๑๑. เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ ๙. ผูรับทุนจะตองรายงานผลการวิจัย ท้ังหมดท่ีได
ดาเนินการไปแลว พรอมสงหลักฐานการจายที่ไดใชจายไปกอนวนับอกเลิกสัญญา และคืนเงินทุนอุดหนุน
วิจัยท่ีไดรับไปท้ังหมด รวมท้ังครุภัณฑ สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) ใหแกผูใหทุน 

ขอ ๑๒. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเปนเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของ
ผใูหทุน หรือมีพฤติการณอันใดอันหนึ่งท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบ ผูใหทุนจะแจงการบอกเลิกสัญญาเปน
หนังสือใหผรูบัทุนทราบ และใหผรูบัทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยสวนท่ีรับไปแลวและยังมิไดจายหลังจากวัน   
ท่ีบอกเลิกสัญญา รวมทั้งครุภัณฑ ส่ิงกอสราง และดอกผล (ถามี) แกผใูหทุนภายใน ๑๕ (สิบหาวัน) นับแต
วันไดรบัหนังสือแจง 

 

สัญญานี้ทาขึ้น ๒ ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญาน้ีโดยตลอด จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสาคัญ และตางเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผูใหทุน   ลงชื่อ........................................................ผูรบัทุน 

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

        อธิการบดีหรือผูท่ีไดรบัมอบหมาย                                   หัวหนาโครงการ 

 

ลงชื่อ......................................................พยาน   ลงชื่อ........................................................พยาน 

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



แผนการใชจายเงินในการดาเนินการวิจัย 
 
ช่ือโครงการวิจัย  ........................................................................................................... ................................ 
ประเภทของโครงการวิจัย 

   โครงการวิจัย – เงินงบประมาณ พ.ศ. ............     โครงการวิจัย – เงินรายได พ.ศ. ............... 

   โครงการวิจัยพิเศษ        โครงการวิจัย – งบภายนอก 
งบกลาง (หนวยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ................. 
 

งบสะสม (หนวยงาน / มหาวิทยาลัย)  พ.ศ. ............... 

 

เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. .............. 
วงเงินของโครงการ ................. (กรณีเปนโครงการตอเนื่องมากกวา ๑ ป ใหแสดงวงเงินที่ไดรับสรรใน 
ปงบประมาณปจจุบัน)....................................................................................................................................... 
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ ................................................................................ .......................................... 
เจาของโครงการ ๑.  ................................................................................. หัวหนาโครงการวิจัย 

๒. .................................................................................. ผรูวมโครงการวิจัย 
๓. .................................................................................. ผรูวมโครงการวิจัย 
๔. .................................................................................. ผรูวมโครงการวิจัย 
 

๑.   งบประมาณคาใชจายในการดาเนินงานตามโครงการวิจัยสาหรับวงเงินที่ไดรับอนุมัติในปงบประมาณ  
      พ.ศ. ...................... 
 ๑.๑ งบดาเนินงาน 
       ๑.๑.๑  หมวดคาจาง/คาตอบแทน (ไดแก คาจางท่ีปรึกษา       ............................   บาท 
                          คาจางผูชวยนักวิจัย คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ) 
                ๑.๑.๒  คาใชสอย เชน 
         ๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  
        ๒)  คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 
         ๓)  คาซอมแซมครุภัณฑ ์
        ๔)  คาจางเหมาบริการ 
         ๕)  คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 
         ๖)  คารับรองและพิธีการ 
         ๗)  คาเงินประกันสังคม 
         ๘)  คาใชสอยอื่น ๆ 
      ฯลฯ 

      ๑.๑.๓  คาวัสดุ  เชน 

แบบ วจ.๑ด 



         ๑)  วัสดุสานักงาน 
        ๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
        ๓)  วัสดุไฟฟาและวิทยุ 
         ๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
         ๕)  วัสดุหนังสือ วารสารและตารา 
         ๖)  วัสดุคอมพิวเตอร ์
        ๗)  วัสดุอื่น ๆ 
     ฯลฯ 

๑.๒  งบลงทุน (ถามี) 
       (คาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑ์, ส่ิงกอสราง)                       ...............................   บาท 
                เฉพาะท่ีไดรับอนุมัติในโครงการและหรือเงินประจางวด 
                โดยใหแสดงรายละเอียดรายการและวงเงินของแตละรายการ 
                 
     รวมรายจายท้ังสิ้น                                         บาท 
 

๒. ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจานวน .........งวด ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

งวดที่ ๑ จายเปนจานวน ……..% ของงบประมาณท่ีไดรับ เปนเงิน…………………………………บาท 
หลังจากไดมีการลงนามในสัญญารับทุน และกรอกขอมูลแผนงานวิจัย แผนการเบกิจายงบประมาณในระบบ 
NRIIS และ/หรือ ระบบ RISS แลว 

งวดที่ ๒ จายเปนจานวน ……..%  ของงบประมาณท่ีไดรับ เปนเงิน………..………………………บาท เมื่อ
ผรูับทุนสงรายงานความกาวหนาโครงการรอบ ๔ เดือนของปงบประมาณท่ีไดรับทุน และกรอกขอมูลรายงาน
ความกาวหนาและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนงานวิจัย รายงานการเบิกจายงบประมาณครบ
ตามขั้นตอนท่ีกาหนดในระบบ NRIIS แลว 

งวดที่ ๓ จายสวนที่เหลือ เปนเงิน…………………………….……บาท  หลงัจากไดดาเนินการวิจัยแลวเสร็จ 
และดาเนินการดังนี้ 

๑) รายงานผลการดาเนินงาน รายงานการเบิกจายงบประมาณ และรายงานผลผลิตการวิจัย 
ครบถวนตามขั้นตอนท่ีกาหนดในระบบ NRIIS  

๒) Upload file รายงานฉบับสมบูรณ์ หลักฐานผลผลติตามคารับรอง ในกรณีโครงการปเดียว
หรือปสุดทาย ท่ีผานการเห็นชอบจากคณะหรือหนวยงานในระบบ NRIIS และ/หรือ ระบบ RISS  
 
                 รวมเป็นเงิน                             บาท 
 

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



 
 
 ลงชื่อ ..........................................ผูรวมโครงการ 
    ( .............................................. ) 
  
 ลงชือ่ ..........................................ผูรวมโครงการ 
    ( .............................................. ) 
 

 



แผนการดาเนินงานสาหรบัโครงการวิจัย 
เสนอตอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

๑. ช่ือโครงการ 
(ภาษาไทย).................................................................................................................................................... .... 
....................................................................................................................................................................... ... 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

๒.  ช่ือหัวหนาโครงการ  หนวยงานสังกัด  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….……….................................……..................………………………………    
ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………………….....................…………………………………………..….……………………....……… 
ตาแหนงทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)……………………………………………………..………………………………….. 
หนวยงาน ……………………………………....………………..………สาขาวิชา……… ....………...........................…………… 
ท่ีอยู.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์.................................................................โทรสาร …………………………………………….......…………….… 
E-mail…………………………................................................................................................................................ 
 

๓.  ช่ือผูรวมโครงการ  หนวยงานสังกัด  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และ e-mail 
      ๓.๑  ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………......................................………… ....………………… 
         ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………… .………...……………………….………… ....……… 
          ตาแหนงทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 
          หนวยงาน …………………………....................……………สาขาวิชา………..........………...……………..………… 
         ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 
         ...................................................... ............................................................................... ........................ 
         โทรศัพท์.................................................................โทรสาร ………………………………….......…………… .… 
         E-mail………………………….......................... 
 
       ๓.๒  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………......................................…………....……………… 
         ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………… .………...……………………….………… ....……… 

แบบ วจ.๓ด 



          ตาแหนงทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 
          หนวยงาน …………………………....................……………สาขาวิชา………..........………...……………..………… 
         ท่ีอยู............................................... ....................................................................................................... 
         ............................................................................................................................................................. 
         โทรศัพท์.................................................................โทรสาร ………………………………….......…………… .… 
         E-mail………………………….......................... 
 
      ๓.๓  ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………......................................………… ....………………… 
         ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………… .………...……………………….………… ....……… 
          ตาแหนงทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 
          หนวยงาน …………………………....................……………สาขาวิชา………..........………...……………..………… 
         ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 
         ...................................................... ..................................................... .................................................. 
         โทรศัพท์.................................................................โทรสาร ………………………………….......…………… .… 
         E-mail………………………….......................... 
 
     ๓.๔  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)…นาย/นาง/นางสาว….………........................ ..............………… ....………………… 
         ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ)………….....................………………… .………...……………………….………… ....……… 
          ตาแหนงทางวิชาการ (อาจารย์/ผศ./รศ./ศ)………………...……………..…………………………………….…….. 
          หนวยงาน …………………………....................……………สาขาวิชา………..........………...……………..………… 
         ท่ีอยู............................................... ....................................................................................................... 
         ...................................................... ....................................................................................................... 
         โทรศัพท์.................................................................โทรสาร ………………………………….......…………… .… 
         E-mail………………………….......................... 
 

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



๕.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อการดาเนินงานเสร็จส้ิน (output) และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 
(indicator) 
…………………………………………………………… ..…………………………………………………………… ..………………………… 
…………..………………………………………………………………………………………………………..……………….……………… 
……………………………..…………......................................….............................................................. .....…………… 
 
 

๖.  การนาผลงานไปใชประโยชน์(outcome) และกระบวนการผลักดันออกสูการใชประโยชน์ ท่ีเปน
รปูธรรม 
……………………………………………………………………………………… ...…………………………………………………………… 
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 
………………......................................…………………………………….…………………………......................................... 

 

๗.  กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิ จัย 
      ๗.๑  แผนกิจกรรมหลักที่สอดคลองกับวัตถุประสงค์   

 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ชวงระยะเวลา

ดาเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

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

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

  
 
 
 

 

       ๗.๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรบั (Output) ในแตละชวงระยะเวลา (แบงเปนราย 6 เดือน) 
 

เดือนท่ี กิจกรรม (activities) ผลงานท่ีคาดวาจะได้รับ (outputs) 
๖ เดือนท่ี ๑ ๑....................................................................

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

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

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



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

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

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

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

 

 
 
 

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

หัวหน้าโครงการ 
 
 

ลงชือ่................................................................................................... 
(..........................................................................................) 

ผู้รวมโครงการ 
 
 

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

ผู้รวมโครงการ 
 
 














































































