
      บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๗๐
โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๗๑  

ที ่ อว ๐๖๕๕.๑๑/๑๕๓ วันที ่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖

เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสาร
เรียน  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่นงานด้านการวิจัยตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ ทั้ง
ระบบการเบิกจ่าย การติดตามผลการด าเนินงาน การส่งผลผลิต และผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นต้น ดังนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเอกสาร 
๑. สัญญารับทุนอุดหนุน โครงการวิจัย-งบภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลศรีวิชัย 
๒. แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย  
ตามเอกสารดังแนบ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ

พัฒนาทาง http://rdi.rmutsv.ac.th/_info ในแถบเมนูดาวน์โหลดเอกสาร       

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย) 
     ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
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13 ก.พ. 66



สัญญารับทุนอุดหนุน โครงการวิจัย-งบภายนอก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

------------------------------------- 
วันที่            เดือน                                  พ.ศ. 

  สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า 
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ 
  นาย / นาง / นางสาว.......................................................นามสกุล............................................. .. 
ต าแหน่ง.....................................................................สังกัด........... ........................................................................ 
บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขที่............................อายุ.........................ปี  สัญชาติ.............................. ..................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่..............................ตรอก / ซอย.....................................ถนน..........................................  
ต าบล / แขวง......................................อ าเภอ / เขต....................................จังหวัด...................... ........................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................. 
  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑.  ผู้ให้ทุนอุดหนุนโครงการการวิจัย-งบภายนอก จากเจ้าของแหล่งทุน .............................. 
.............................................................................................................................  ประจ าปีงบประมาณ..................
จ านวน..................................บาท (.........................................................) แก่ผู้รับทุนเพ่ือวิจัย 
 
  ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)......................................................................................................... ...... 
............................................................................................ .................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
  ชื่อโครงการ(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................... .... 
............................................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
  โดยมีระยะเวลาด าเนินการ..............เดือน นับตั้งแต่วันที่...............เดือน......................พ.ศ.......... 
ถึงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................. 
  ข้อ ๒. การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย กรณีเจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดดังกล่าว รวมถึงแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มเติม กรณีที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยไม่
มีการก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.  ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๓. ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญา 
หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบ ภายในก าหนด ๓๐ วันนับแต่
วันทราบเหตุ 

ข้อ ๔. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ
จนถึงวันที่หยุดด าเนินการ และสรุปยอดจ านวนเงินที่รับไปและจ านวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  พร้อมแจ้งเหตุผล 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจด าเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ภายใน ๑๕ วันนับจาก
วันที่หยุดด าเนินการ เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการรายงานต่อผู้ให้ทุนทราบผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  



หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนต้อง
น าหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และดอกผล 
(ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน (กรณีเจ้าของแหล่งทุน
โครงการวิจัยไม่ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข) เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมี
เหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการพร้อม
ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๕. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพ่ือใช้ในโครงการวิจัย เมื่อด าเนินการจัดหา
เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการตามทีเ่จ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หากไม่มีการก าหนด
เอาไว้ ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ ๖. ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด 

ข้อ ๗. กรรมสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตาม
สัญญาระหว่างผู้ให้ทุนกับมหาวิทยาลัย และด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ข้อ ๘. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือ
สื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความตามข้อตกลงที่เจ้าของแหล่งทุนโครงการวิจัยก าหนด และต้องส่งส าเนาของ
สิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ านวน ๒  ชุดด้วย ผ่านทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สัญญานี้ท าขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 
 
 
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ทุน   ลงชื่อ........................................................ผู้รับทุน 
      (.........................................................)         (............................................................) 
        อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                             หัวหน้าโครงการ 
 
 
ลงชื่อ......................................................พยาน   ลงชื่อ........................................................พยาน 
      (.........................................................)         (............................................................) 



แบบรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
1.  ช่ือโครงการ 
...................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................................................... ..................................... 
..................................................................................... .......................................................................... 
ลักษณะโครงการ (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  )     

  ชุดโครงการ   โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ......................................................     
  โครงการเดี่ยว 
 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
      2.1............................................................................................................. .................................... 
      2.2........................................................................................................ .......................................... 
                         
3.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      3.1........................................................................... ..................................................................... 
      3.2..................................................................... .......................................................................... 
      
4.  แผนการด าเนินงานโครงการ/ชุดโครงการ.................................................................................. 
.................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................. ......................................... 
                                
5.  ผลการด าเนินงาน 
   5.1 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และแนบรายละเอียดผลของการวิจัยที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว บทที่ 1 - 4  
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................... ........................................................ 
.................................................................... ............................................................................................
.............................................................................................. .................................................................. 
................................................................................................................................ ................................
........................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ....................................................................... 
 



   5.2 รายงานผลการด าเนินงานที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1 ------------------------------ ----------------------------------------     เป็นไปตามแผนงาน 

    ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
เนื่องจาก............................... 
(ระบุเหตุผล) 

2 ------------------------------ -----------------------------------------     เป็นไปตามแผนงาน 
    ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
เนื่องจาก............................... 
(ระบุเหตุผล) 

3 ------------------------------ -----------------------------------------     เป็นไปตามแผนงาน 
    ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
เนื่องจาก............................... 
(ระบุเหตุผล) 

 
6.  ปัญหา/อุปสรรค 
     6.1.................................................................................. ................................................. 
     6.2.......................................................................................................................... ......... 
 
7. ความต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อให้การด าเนิน 
   งานเป็นไปตามแผน 
     7.1.......................................................................................................................... ........ 
     7.2............................................................................. ..................................................... 
 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการโครงการถึงปัจจุบัน  
     8.1    ค่าตอบแทน    ...........................  บาท 
     8.2    ค่าใช้สอย        ...........................  บาท 
     8.3    ค่าวัสดุ            ...........................  บาท 
     8.4    ค่าสาธารณูปโภค .....................    บาท 
     8.5    ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..........................   บาท 
 
9.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
      9.1...................................................................... .......................................................... 
      9.2.......................................................................................................................... ...... 

 
 
 



10. รูปภาพกิจกรรมประกอบ (พร้อมไฟล์ JPG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ลงชื่อ  ......................................................ผูอ้ านวยการชุดโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
                          (............................................................) 
                         ................../........................./................... 
 


