Basic Research

แบบรายงานผลการดําเนินงานทุน Fundamental Fund
ประเภท ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
******************************
1. ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. ชวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4  ไตรมาสที่
ระหวางวันที่ เดือน
พ.ศ
ถึงวันที่ เดือน
พ.ศ.
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค

ลําดับ

X

กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6. เปรียบเทียบแผนผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
6.1 สรุปแผนผลการดําเนินงาน

6.2 ความหนาการดําเนินงานในแตละไตรมาส (ผลรวม 1-4 ไตรมาส เทากับรอยละ 100)
- ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ไดรอยละ.........
- ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ไดรอยละ.........
- ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ไดรอยละ.........
- ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ไดรอยละ.........
7. ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ณ วันที่รายงานความกาวหนา
7.1 ผลผลิต (ระบุเฉพาะขอที่มี ขอใดไมมีสามารถลบได)
ผลผลิต

องคความรู

องคความรูใหม

การพัฒนากําลังคน

นศ.ระดับอาชีวศึกษา

จํานวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

นศ.ระดับปริญญาตรี
นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา
นักวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(พืน้ ฐาน, R&D)
นักวิจัยชุมชนทองถิ่น
นักวิจัยภาคเอกชน
นักวิชาการอิสระ
การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ

เด็กและเยาวชน
ครู/อาจารย
เกษตรกรรุนใหม
กลุมคนที่ตองการทักษะ
พิเศษ

ผลงานตีพิมพ

ระดับชาติ
(ระบุฐานขอมูลที่ตีพิมพ)
นานาชาติ
(ระบุฐานขอมูลที่ตีพิมพ)

หนังสือ

Book chapterระดับชาติ

(ใหระบุเพิ่มเติมวาเปนทักษะพิเศษใด เชน กลุม
ผูสูงอายุ กลุม แรงงาน EEC กลุมคนทํางาน IT เปน
ตน)

ผลผลิต
Book chapter ระดับ
นานาชาติ
หนังสือเลมระดับชาติ
หนังสือเลมระดับนานาชาติ
การประชุมเผยแพรผลงาน/ นําเสนอแบบปากเปลา
สัมมนาระดับชาติ
นําเสนอแบบโปสเตอร
การประชุมเผยแพรผลงาน/ นําเสนอแบบปากเปลา
สัมมนาระดับนานาชาติ
นําเสนอแบบโปสเตอร
ตนแบบผลิตภัณฑ

ระดับหองปฏิบตั ิการ
ระดับภาคสนาม
ระดับอุตสาหกรรม

ตนแบบเทคโนโลยี

ระดับหองปฏิบตั ิการ
ระดับภาคสนาม
ระดับอุตสาหกรรม

โครงสรางพื้นฐาน

หองปฏิบัติการ / หนวยวิจัย
ศูนยวิจัยและพัฒนา
โรงงานตนแบบ

กระบวนการใหม

ระดับหองปฏิบตั ิการ
ระดับภาคสนาม
ระดับอุตสาหกรรม

ทรัพยสินทางปญญา

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายทางการคา

จํานวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

ผลผลิต

จํานวน

หนวยนับ

รายละเอียดของผลผลิต

ความลับทางการคา
พันธุพืช/พันธุสัตว

7.2 ผลลัพธ (ใหระบุสิ่งที่เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงๆ ถาไมมี ใหระบุชัดเจนวา ไมมี)

7.3 ผลกระทบ (ใหระบุสิ่งที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆ ที่มีชิ้นผลงานวิจัยและ/หรือผลการดําเนินงานที่
เปนผลกระทบ (impact) โดยขอใหใสชื่อตัวอยางผลงานและอธิบายผลกระทบ (impact) สั้นๆ ถาไมมี ใหระบุ
ชัดเจนวา ไมมี)

7.4 การประเมิ น ผล โดยเปรีย บเที ย บผลผลิ ต ผลลั พ ธ ผลกระทบ กับ เป าหมายโครงการที่ ร ะบุ ไวใน
ขอเสนอโครงการ
 บรรลุ รอยละ...............
 ไมบรรลุ รอยละ…………………
 ไมสามารถประเมินผลได เนื่องจาก...................................................................................
8. งบประมาณ
8.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน......................................บาท
8.2 งบประมาณที่ใชไตรมาส
แผนการใชจายงบประมาณ
ผลการใชจายงบประมาณ
ชวงเวลา
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ประจําไตรมาสที่ 1
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
ประจําไตรมาสที่ 2
xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
ประจําไตรมาสที่ 3
xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
ประจําไตรมาสที่ 4
xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
สะสม
กรณีที่หนวยงานยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ โปรดระบุคําชี้แจง.................................................
1. อยูระหวางการจัดทํา tor
2. อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง
3. อยูระหวางการประชุมของผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
4. ยังไมถึงชวงเวลาในการดําเนินโครงการ เพราะ ..................................
5. ยังไมสามารถจัดโครงการได เนื่องจาก .................................
6. อืน่ ๆ โปรดระบุ ............................................

7.
9. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

10. แผนที่จะดําเนินการตอไป

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ลงชื่อ ................................................................
(..............................................................)
ผูอํานวยการแผนงานวิจัย/หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........

