ส่วนที่ 7
ภาคผนวก
ก. แบบฟอร์มต่างๆ สาหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน พวอ. ปริญญาเอก
เอกสารสาหรับส่งรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
R9.1 ข้อมูลเบื้องต้นการรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน
รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือนสาหรับผู้รับทุนโครงการ พวอ. ปริญญาเอก
R9.2
(เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 8)
R13.1 บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 9)
R13.2 รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 9)
ใบสาคัญรับเงิน-ไทย
ใบสาคัญรับเงิน-อังกฤษ
การไปต่างประเทศ/ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
R15 แผนความร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 6)
R16 แผนการเดินทางและการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 7)
R17 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ
ใบสาคัญรับเงิน-ไทย
ใบสาคัญรับเงิน-อังกฤษ
การสาเร็จการศึกษา
R20 รายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจดสิทธิบตั รและการขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก(เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 10)
R22 แบบสอบถามข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาเอกโครงการ พวอ.
R23 แบบสรุปปิดโครงการวิจัย
R24 แบบขออนุมัติการเผยแพร่ผลงานจากผู้ประกอบการ
แบบฟอร์ม/แบบรายงาน อื่นๆ
R11 แบบฟอร์มขอขยายเวลารับทุน
R12 แบบฟอร์มขออนุมัตทิ ุน พวอ. ที่เหลือ
R14 แบบสอบถามความเห็นอาจารย์ทปี่ รึกษาเพื่อพิจารณาปรับค่าใช้จ่ายประจาเดือนสาหรับนักศึกษาวุฒิปริญญาตรี
R18 แบบขออนุมัติการโอนงบประมาณข้ามหมวด
R19 แบบขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิจัยรายละเอียดและวัตถุประสงค์
R23 แบบสรุปปิดโครงการวิจัย
R24 แบบขออนุมัติการเผยแพร่ผลงานจากผู้ประกอบการ
- ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ พวอ. http://rri.trf.or.th/download.asp
- แบบฟอร์มสาหรับผู้ได้รับทุนได้มีการพัฒนามาจากเอกสารแนบท้ายสัญญาจึงอาจมีส่วนที่ต้องรายงานและอาจมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมขึ้นมาบ้าง
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาและผลงานวิจัย
- หาก พวอ. มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร/เพิ่มเติมจะแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบโดยทันที

R9.1

สัญญาเลขที่
ข้อมูลเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.
ตาแหน่งวิชาการ
ภาควิชา
สถาบัน
ตั้งอยู่เลขที่
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
อีเมล
นักศึกษา
นางสาว
คานาหน้า
ที่อยู่บ้านเลขที่
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
ชื่อสถานที่
ตั้งอยู่เลขที่
ถนน
จังหวัด

วิจัย

ชือ่

ดีมาก

นามสกุล
คณะ

ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ

แขวง/ตาบล
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

ตั้งใจ
ชือ่
หมู่
แขวง/ตาบล
รหัสไปรษณีย์
อีเมล
ที่บ้านตามที่อยู่ด้านบน

นามสกุล
ซอย
เขต/อาเภอ

หมู่
แขวง/ตาบล
รหัสไปรษณีย์

ซอย
เขต/อาเภอ

รายการเอกสารที่ต้องส่งให้ สกว.ทุกครั้งในการส่งรายงานความก้าวหน้า
(โปรดตรวจสอบและทาเครื่องหมายหน้าหัวข้อเอกสารที่ท่านได้จัดส่งให้)
 1. ข้อมูลเบื้องต้น R9.1
 5. สาเนาบัญชีธนาคาร
 2. รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน R9.2
 3. รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน R13 และ R14
 4. เอกสารแสดงผลการศึกษา

ศึกษา

ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดดังนี้

 6. แผ่นซีดีรอมที่ได้ป้อนข้อมูลของท่านแล้ว

นางสาวตั้งใจศึกษา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลงบประมาณ (ตลอดโครงการ)* แบ่งตามหมวดต่างๆ ดังนี้
หมวด

งบประมาณรวม (บาท)

1

งบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนนักศึกษา
รวม
2 งบศึกษาวิจัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
รวม
3 งบพิเศษ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
4 งบพิเศษ (นักศึกษาผู้ได้รับทุน)
5 งบพิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ)
6 งบสารอง
งบประมาณรวมทั้งสิ้น** (บาท)
หมายเหตุ

* จากเอกสารรายละเอียดการคานวณเงินในแต่ละงวดที่แนบให้พร้อมสัญญารับทุน
** เท่ากับงบประมาณรวมในสัญญารับทุนหน้า 1

0

0
120,000
300,000
200,000
100,000
720,000

PHD56I00xx

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการศึกษาวิจัย(สามารถเพิ่มหน้าได้ตามความเหมาะสม)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)

Keywords (ภาษาไทย)

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

Keywords (ภาษาอังกฤษ)

ความสาคัญ ที่มาและปัญหาของงานวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

แนวทางการดาเนินการวิจัย

ความใหม่ที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ของงานวิจัย

แผนการศึกษาวิจัย(สามารถเพิ่มหน้าได้ตามความเหมาะสม)
ปีที่
1

รายละเอียดของแผนงาน

ตั้งแต่
เดือน

ระยะ
เวลา
(เดือน)

ถึง
พ.ศ.

เดือน

คิดเป็น
ร้อยละของ
งานวิจัย

พ.ศ.

2

3

รวมร้อยละความก้าวหน้านับจนถึงงวดปัจจุบัน

xx

/100

แผนการประชุม/ หารือ/นาเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการ(สามารถเพิ่มหน้าได้ตามความเหมาะสม)

ครั้งที่

วันที่

1

วว/ ดด/ ปป

2

วว/ ดด/ ปป

3

วว/ ดด/ ปป

4

วว/ ดด/ ปป

รายละเอียดการประชุม/ผลงาน

ลงชื่อ

หมายเหตุ

(นักศึกษา)
( นางสาวตั้งใจศึกษา )

ลงชื่อ

(อาจารย์ที่ปรึกษา)
( ผศ.ดร.วิจัยดีมาก )
วว/ ดด/ ปป

ได้รับเงินจาก สกว. งวดที่ 1

ค่าใช้จา่ ยนักศึกษา (1)

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)

ค่าวัสดุในงานวิจยั (1)

ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (1)

ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

ได้รับเงินจาก สกว. งวดที่ 2

ค่าใช้จา่ ยนักศึกษา (2)

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

งบประมาณคงเหลือ

ค่าใช้จา่ ยงวดที่ 1

7/5/2556 เปิดบัญชีธนาคาร

วันที่

ค่าวัสดุในงานวิจยั (2)

ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (2)

วว/ดด/ปป

วว/ดด/ปป

ยกยอดไป

รวม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (2)

วว/ดด/ปป

รวม
0.00
ยกยอดไป
(เฉพาะเงินที่ได้จาก สกว.
โดยหักจากเงินเปิดบัญชี
ธนาคาร 500 บาทแล้ว)

30/7/2556 ค่าวัสดุในงานวิจยั (1)

30/7/2556 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)

0.00

30/7/2556 ค่าใช้จา่ ยนักศึกษา (1)
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (2)30/7/2556 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (1)

3/7/2556 ได้รับเงินจาก สกว. งวดที่ 1

30/6/2556 ดอกเบีย้ ธนาคาร

ดอกเบีย้ ธนาคาร

วว/ดด/ปป

งบประมาณคงเหลือ

ค่าใช้จา่ ยงวดที.่ ...

เปิดบัญชีธนาคาร

วว/ดด/ปป

งบประมาณ

เลขที่อ้างอิง

0.00

คงเหลือ
360,000.00

งบศึกษาวิจัย

0.00 รับ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 500.00
0.00
0.56
0.00158,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,500.56

งบพิเศษ
(ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ)
300,000.00 200,000.00

งบพิเศษ
(นักศึกษา)

51,000.00
309,000.00

98,000.00
540,000.00

9,500.56
9,000.56

149,000.00

25,000.00

26,000.00

309,000.00

51,000.00

360,000.00

งบศึกษาวิจัย

200,000.00

9,500.56

20,000.00

78,000.00

540,000.00

98,000.00

638,000.00

ค่าตอบแทน

300,000.00

25,000.00

34,500.56

60,500.56

20,000.00
26,000.00

80,500.56

158,500.56

500.56

500.00

คงเหลือ

120,000.00

บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน (ตัวอย่างงวดที่ 1)

120,000.00

งบพิเศษ
(อาจารย์)

78,000.00

จ่าย

638,000.00 360,000.00
เงินฝากธนาคาร

638,000.00

ค่าตอบแทน

รวม
100,000.00 1,718,000.00

สารอง

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

งบพิเศษ
(อาจารย์)

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

งบพิเศษ
(นักศึกษา)

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

งบพิเศษ
(ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ)
300,000.00 200,000.00

100,000.00 1,718,000.00
รายจ่าย

0.00

0.00

จ่าย

รายจ่าย

0.00

รายการ

รับ

เงินฝากธนาคาร

ค่าใช้จา่ ยงวดที่ 2

R13.1

เลขที่
อ้างอิง
ใบเสร็จ

สัญญาเลขที่ PHD56I00xx

ค่าใช้จา่ ยงวดที่ 1

งบประมาณ

รายการ

วว/ดด/ปป

วันที่

R13.1

บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน

100,0

100,0

100,0

สารอ

สัญญา

34,000.00

20/2/2557 ค่าวัสดุในงานวิจยั (2)

307,500.00

26,000.00

20/2/2557 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (2)
316,501.26

20,000.00

20/2/2557 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (2)

รวม
ยกยอดไป

78,000.00

20/2/2557 ค่าใช้จา่ ยนักศึกษา (2)

20/2/2557 ได้รับเงินจาก สกว. งวดที่ 2

31/12/2556 ดอกเบีย้ ธนาคาร

ควรถอนเงินเปิดบัญชีด้วย)

(หลังจากได้รับเงินงวดที่ 1 แล้ว
0.70

25,000.00

30/7/2556 ค่าวัสดุในงานวิจยั (1)

158,000.00

26,000.00

30/7/2556 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)
500.00

20,000.00

30/7/2556 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (1)

31/7/2556 ถอนเงินเปิดบัญชีธนาคาร

78,000.00

30/7/2556 ค่าใช้จา่ ยนักศึกษา (1)

158,000.00

0.56

3/7/2556 ได้รับเงินจาก สกว. งวดที่ 1

500.00

7/5/2556 เปิดบัญชีธนาคาร

102,000.00
258,000.00

442,000.00
9,001.26

25,000.00

26,000.00

25,000.00

26,000.00

196,000.00

20,000.00

78,000.00

20,000.00

78,000.00

249,000.00

60,000.00

51,000.00

360,000.00

งบศึกษาวิจัย

9,001.26

9,001.26

43,001.26

69,001.26

89,001.26

167,001.26

9,001.26

9,000.56

9,500.56

34,500.56

60,500.56

80,500.56

158,500.56

500.56

500.00

98,000.00
442,000.00

งบประมาณคงเหลือ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จา่ ยงวดที่ 2

คงเหลือ

98,000.00

จ่าย
638,000.00

รับ

ค่าใช้จา่ ยงวดที่ 1

เลขที่อ้างอิง

เงินฝากธนาคาร

งบประมาณ

รายการ

30/6/2556 ดอกเบีย้ ธนาคาร

วันที่

R13.1

บัญชี รับ-จ่าย เงินทุน (ตัวอย่างงวดที่ 2)

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

งบพิเศษ
(อาจารย์)

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

งบพิเศษ
(นักศึกษา)

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

งบพิเศษ
(ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ)
300,000.00
200,000.00

รายจ่าย
รวม

158,000.00

149,000.00

34,000.00
307,000.00
100,000.00 1,411,000.00

0.00

26,000.00

20,000.00

78,000.00

0.00

25,000.00

26,000.00

20,000.00

78,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00 1,411,000.00

0.00

0.00

100,000.00 1,718,000.00

สารอง

สัญญาเลขที่ PHD56I00xx

รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน
R13.2

สัญญาเลขที่ PHD56I00xx
หมวด

รายจ่าย
สะสมยกมา
(ก)

ค่าใช้จ่าย
รวมรายจ่าย งบประมาณ
งวดปัจจุบนั
สะสมยกไป
รวม
(ข)
(ค) = (ก) + (ข)
(ง)

งบประมาณคงเหลือ
(จ) = (ง) - (ค)

1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

170,000.00

- ค่าใช้จา่ ยประจาเดือนนักศึกษา

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

468,000.00

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

180,000.00

- ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

180,000.00

3. งบพิเศษ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

120,000.00

4. งบพิเศษ (นักศึกษาผูไ้ ด้รับทุน)

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

300,000.00

5. งบพิเศษ (ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวต่างชาติ)

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

200,000.00

6. สารอง

รายจ่า ยงวดที่ผา่ นมา

รายจ่า ยงวดปัจจุบัน

รายจ่า ยรวม

100,000.00

รวม

รายจ่ายงวดทีผ่ ่านมา

รายจ่ายงวดปัจจุบนั

รายจ่ายรวม

2. งบศึกษาวิจัย

1,718,000.00

จานวนเงินที่ได้รับและจานวนเงินคงเหลือ
จานวนเงินที่ได้รับจาก สกว. :
งวดที่ 1

จานวน

บาท

เมื่อวันที่ วว/ดด/ปป

งวดที่ 2

จานวน

บาท

เมื่อวันที่ วว/ดด/ปป

งวดที.่ ..

จานวน

บาท

เมื่อวันที่ วว/ดด/ปป

ดอกเบีย้ ธนาคาร

จานวน

บาท

รวมรับทั้งสิ้น

จานวน

บาท

งวดที่ 1

จานวน

บาท

งวดที่ 2

จานวน

บาท

งวดที.่ ..

จานวน

บาท

รวมจ่ายทั้งสิ้น

จานวน

บาท

(1)

ค่าใช้จา่ ยรายงวด

จานวนเงินคงเหลือ (1) - (2) =

บาท

(2)

ข. ตัวอย่างหลักฐานทางการเงิน

ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักศึกษา
โดยใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัย

ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักศึกษา โดยใช้ที่อยู่มหาวิทยาลัย

ค. ติดต่อโครงการ พวอ.
ที่ตั้ง: โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2278-8226, 0-2278-8200 ต่อ 8351 - 8353
โทรสาร: 0-2298-0452
E-mail: trfrri@trf.or.th
Website: http://rri.trf.or.th
https://www.facebook.com/rri.trf

