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แนวทางการบริหารจัดการแผนงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก 
เงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2562 

(สําหรับ ผู้อํานวยการแผนงาน) 
 

ตามท่ีรัฐบาลกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) และให้ 

ทุกหน่วยงานเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินในรูปแบบแผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ภายใต้เป้าหมายแผนบูรณาการ 4 เป้าหมาย 
ได้แก่  

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 การสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ  
         และเครือข่ายวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่แผนงาน
วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาปรับวิธีการบริหาร เป็นดังน้ี  

1) แต่งต้ังผู้อํานวยการแผนงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่ 471/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

2) จัดทําสัญญารับทุนเป็นรายโครงการ (ตามต้นสังกัดของโครงการท่ีรับทุน) โดยมหาวิทยาลัยได้
มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย มีอํานาจ 
ลงนามในสัญญารับทุนที่จัดทําระหว่างส่วนงานต้นสังกัดกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้
สังกัดแทนอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 99/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562   

3) โครงการวิจัยที่มีการทําวิจัยร่วมกับภาคเอกชน กองบริหารงานวิจัยจะเสนอให้สถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาตรวจสอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ก่อนการลงนามในสัญญารับทุน 
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ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการแผนงานที่ได้รับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ 2562 ตามรูปแบบแผนงาน ซึ่งมี 3 ลักษณะต่างกัน คือ 

1. รูปแบบที ่1 แผนงาน ม.มหิดล โครงการภายใต้แผนงานมากกว่า 1 โครงการ 

2. รูปแบบที ่2 แผนงาน ม.มหิดล โครงการภายใต้แผนงาน 1 โครงการ 

3. รูปแบบที ่3 แผนงานมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมีโครงการของ ม.มหิดล เป็นโครงการภายใต้แผนงาน 
 

โดยกําหนดวิธีการส่งรายงาน การรายงานผลในระบบ NRMS การเบิกจ่ายเงิน การขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการ ไว้ดังน้ี  
 

1. รูปแบบที่ 1 แผนงาน ม.มหิดล โครงการภายใต้แผนงานมากกว่า 1 โครงการ 
 

 
 

หมายเหตุ ตัวอักษร (A) (B) (C) และ (D) แทนหน่วยงานต้นสังกัดของแผนงาน/โครงการ 

 
1.1 การส่งรายงาน  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัย ผู้อํานวยการแผนงานจัดทํารายงาน 

ในภาพแผนงาน และทําการรวบรวมรายงานจากทุกโครงการภายใต้แผนงาน ได้แก่ รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU:02) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบหัวข้อเก่ียวกับส่วนประกอบ
ในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (MU:03) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เ พ่ื อ เ ส น อ ผ่ า น ต้ น สั ง กั ด ข อ ง แ ผ น ง า นม า ยั ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า รณ า  
โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดให้กับแผนงานที่ดําเนินการเสนอรายงานความก้าวหน้า
หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบทุกโครงการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่าน้ัน 

 

แผนงาน (A)

โครงการ 1 (A)

โครงการ 2 (B)

โครงการ 3 (C)

โครงการ 4 (D)
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1.2 การรายงานผลในระบบ NRMS ผู้อํานวยการแผนงานทําหน้าที่กํากับดูแลให้หัวหน้าโครงการ 
เข้าไปรายงานผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พร้อมแนบไฟล์ที่เก่ียวข้องผ่านระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส กรณีที่
แผนงานมีงบบริหารแผนงาน ผู้อํานวยการแผนงานจะต้องรายงานผลการดําเนินงานและการใช้
จ่ายเงินในส่วนงบบริหารแผนงานในระบบด้วย   

 
1.3 การเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3 ให้กับแผนงาน 

ที่ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนเสร็จสิ้นและส่งสําเนาสัญญารับทุนมายังมหาวิทยาลัย และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาประเมินโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัย
ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยัง
ต้นสังกัดของโครงการ และ e-mail แจ้งการโอนเงินไปยังผู้อํานวยการแผนงานและหัวหน้า
โครงการที่อยู่ต่างสังกัด (สําเนาแจ้งผู้ประสานงานส่วนงาน) เมื่อเงินถูกตัดโอนไปยังส่วนงานแล้ว 

 
1.4 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย ให้ผู้อํานวยการแผนงานเป็นผู้เสนอขออนุมัติขยาย

ระยะเวลาผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย โดยสามารถขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่
เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาของแผนงานจะมีผลต่อโครงการทุกโครงการภายใต้
แผนงานเดียวกัน 

 
1.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ  

1.5.1 กรณีมีงบบริหารแผนงาน ให้ผู้อํานวยการแผนงานจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจง
เหตุผลผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายจ่าย
งบประมาณในหมวดต่าง ๆ วงเงินไม่เกินที่อธิการบดีพิจารณาอนุมัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดวงเงินเพ่ือการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
สามารถเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลแจ้งไปยังส่วนงานต้นสังกัด แล้วสําเนา 
แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

1.5.2 กรณีโครงการภายใต้แผนงานต้องการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ เกิน
วงเงินตามที่อธิการบดีกําหนด ให้ผู้อํานวยการแผนงานดําเนินการจัดทําคําเสนอขออนุมัติ
พร้อมช้ีแจงเหตุผลและจัดส่งเอกสารของโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
(1) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการขออนุมัติภายในปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน เช่น ทุนปีงบประมาณ 2562 ให้จัดส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.016/2312 ลวท 29 มิถุนายน 
2561 เรื่ อง  การขออนุ มั ติ เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายของโครงการวิ จัยประเภท 
เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
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(2) สําหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดที่ เป็นสาระสําคัญในโครงการ  
ให้ผู้อํานวยการแผนงาน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากโครงการและจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อม
ช้ีแจงเหตุผล ผ่านส่วนงานต้นสังกัดของแผนงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
1.6 การปิดโครงการ เมื่อแผนงานและโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการแผนงาน

ดําเนินการ ดังน้ี 

1.6.1 จัดทําคําเสนอขออนุมัติสิ้นสุดโครงการและแผนงาน 

1.6.2 จัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินของแผนงาน พร้อมทั้งสําเนาสมุดบัญชี 
เงินฝาก (ถ้ามี)  

1.6.3 รวบรวมรายการบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินของทุกโครงการภายใต้แผนงาน  
1.6.4 จัดส่งเอกสารในข้อ 1.6.1 – 1.6.3 ผ่านส่วนงานต้นสังกัดของผู้อํานวยการแผนงานมายัง

มหาวิทยาลัย 

1.6.5 กรณีที่มีเงินทุนวิจัยคงเหลือจากการดําเนินงานตามสัญญารับทุน ให้นําส่งเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนการวิจัย สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขที่ 316-403836-7  
ในส่วนของดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ให้ถือเป็นรายได้ส่วนงาน 

หมายเหตุ  หากแผนงานหรือโครงการมีการเปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อดําเนินการวิจัย 
เสร็จสิ้น ให้ปิดบัญชีน้ันด้วย 

 
1.7 กรณีมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง  

1.7.1 กรณีที่ผู้อํานวยการแผนงานตรวจพบว่าหัวหน้าโครงการภายใต้แผนงานละทิ้งโครงการ 
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนของโครงการภายใต้แผนงาน ผู้อํานวยการแผนงาน
สามารถแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการรวมไปถึงการขอระงับการเบิกจ่ายเงิน
ของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

1.7.2 กรณีการดําเนินงานมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใด ๆ ที่อาจทําให้โครงการและแผนงาน 
ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังเป้าหมายไว้ ให้ผู้อํานวยการ
แผนงานแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป   
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2. รูปแบบที่ 2 แผนงาน ม.มหิดล โครงการภายใต้แผนงาน 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตัวอักษร (A) และ (B) แทนหน่วยงานต้นสังกัดของแผนงาน/โครงการ 

 
2.1 การส่งรายงาน  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัย ผู้อํานวยการแผนงานจัดทํารายงาน 

ในภาพแผนงาน และทําการรวบรวมรายงานจากทุกโครงการภายใต้แผนงาน ได้แก่ รายงาน
ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU:02) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบหัวข้อเก่ียวกับส่วนประกอบ
ในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (MU:03) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เ พ่ื อ เ ส น อ ผ่ า น ต้ น สั ง กั ด ข อ ง แ ผ น ง า นม า ยั ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า รณ า  
โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดให้กับแผนงานที่ดําเนินการเสนอรายงานความก้าวหน้า
หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบทุกโครงการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่าน้ัน 
 

2.2 การรายงานผลในระบบ NRMS ผู้อํานวยการแผนงาน ทําหน้าที่กํากับดูแลให้หัวหน้าโครงการ
เข้าไปรายงานผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พร้อมแนบไฟล์ที่เก่ียวข้องผ่านระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส กรณี 
ที่แผนงานมีงบบริหารแผนงาน ผู้อํานวยการแผนงานจะต้องรายงานผลการดําเนินงานและการใช้
จ่ายเงินในส่วนงบบริหารแผนงานในระบบด้วย   

 
2.3 การเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3 ให้กับแผนงาน 

ที่ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนเสร็จสิ้นและส่งสําเนาสัญญารับทุนมายังมหาวิทยาลัย และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาประเมินโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัย
ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยัง

แผนงาน (A)

โครงการ (A)

แผนงาน (A)

โครงการ (B)

หรือ 
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ต้นสังกัดของโครงการ และ e-mail แจ้งการโอนเงินไปยังผู้อํานวยการแผนงานและหัวหน้า
โครงการที่อยู่ต่างสังกัด (สําเนาแจ้งผู้ประสานงานส่วนงาน) เมื่อเงินถูกตัดโอนไปยังส่วนงานแล้ว 

 

2.4 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย ให้ผู้อํานวยการแผนงานเป็นผู้เสนอขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย โดยสามารถขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
วิจัยได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 6 เดือน 

 

2.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ  
2.5.1 กรณีมีงบบริหารแผนงาน ให้ผู้อํานวยการแผนงานจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจง

เหตุผลผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายจ่าย
งบประมาณในหมวดต่าง ๆ วงเงินไม่เกินที่อธิการบดีพิจารณาอนุมัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดวงเงินเพ่ือการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  
พ.ศ. 2560 สามารถเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลแจ้งไปยังส่วนงานต้นสังกัด  
แล้วสําเนาแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

2.5.2 กรณีโครงการภายใต้แผนงานต้องการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ 
เกินวงเงินตามที่อธิการบดีกําหนด ให้ผู้อํานวยการแผนงานดําเนินการจัดทําคําเสนอ 
ขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลและจัดส่งเอกสารของโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายัง
มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
(1) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการขออนุมัติภายในปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน เช่น ทุนปีงบประมาณ 2562 ให้จัดส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.016/2312 ลวท 29 มิถุนายน 
2561 เรื่ อง  การขออนุ มั ติ เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายของโครงการวิ จัยประเภท 
เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
(2) สําหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดที่ เ ป็นสาระสําคัญในโครงการ  
ให้ผู้อํานวยการแผนงาน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากโครงการและจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อม
ช้ีแจงเหตุผล ผ่านส่วนงานต้นสังกัดของแผนงานมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

2.6 การปิดโครงการ เมื่อแผนงานและโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการแผนงาน
ดําเนินการ ดังน้ี 

2.6.1 จัดทําคําเสนอขออนุมัติสิ้นสุดโครงการและแผนงาน 

2.6.2 จัดทําบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินของแผนงาน พร้อมทั้งสําเนาสมุดบัญชี 
เงินฝาก (ถ้ามี)  

2.6.3 รวบรวมรายการบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินของโครงการภายใต้แผนงาน  
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2.6.4 จัดส่งเอกสารในข้อ 2.6.1 – 2.6.3 ผ่านส่วนงานต้นสังกัดของผู้อํานวยการแผนงานมายัง
มหาวิทยาลัย 

2.6.5 กรณีที่มีเงินทุนวิจัยคงเหลือจากการดําเนินงานตามสัญญารับทุน ให้นําส่งเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนการวิจัย สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขที่ 316-403836-7  
ในส่วนของดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ให้ถือเป็นรายได้ส่วนงาน 

หมายเหตุ  หากแผนงานหรือโครงการมีการเปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อดําเนินการวิจัย 
เสร็จสิ้น ให้ปิดบัญชีน้ันด้วย 

 

2.7 กรณีมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้อง  
2.7.1 กรณีที่ผู้อํานวยการแผนงานตรวจพบว่าหัวหน้าโครงการภายใต้แผนงานละทิ้งโครงการ 

หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุนของโครงการภายใต้แผนงาน ผู้อํานวยการแผนงาน
สามารถแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการรวมไปถึงการขอระงับการเบิกจ่ายเงิน
ของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

2.7.2 กรณีการดําเนินงานมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใด ๆ ที่อาจทําให้โครงการและแผนงาน 
ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังเป้าหมายไว้ ให้ผู้อํานวยการ
แผนงานแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป   
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3. รูปแบบที่ 3 แผนงานมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยมีโครงการของ ม.มหิดล เป็นโครงการ
ภายใต้แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตัวอักษร (A) แทนหน่วยงานต้นสังกัดของโครงการ 

 
3.1 การส่งรายงาน  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวิจัย โครงการจัดทํารายงาน ได้แก่ รายงาน

ความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU:02) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามแบบหัวข้อเก่ียวกับส่วนประกอบ
ในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (MU:03) และบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) เพ่ือเสนอผ่านส่วนงานต้นสังกัดของโครงการมายังมหาวิทยาลัยพิจารณา โดย
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดให้กับโครงการที่ดําเนินการเสนอรายงานความก้าวหน้า
หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาประเมิน
โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล
เท่าน้ัน 

 
3.2 การรายงานผลในระบบ NRMS หัวหน้าโครงการเข้าไปรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ได้แก่ ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รายงานตัวช้ีวัด ฯลฯ พร้อมแนบไฟล ์
ที่เก่ียวข้องในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส
ทุกไตรมาส  

 
3.3 การเบิกจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3 ให้กับโครงการ 

ที่ดําเนินการจัดทําสัญญารับทุนเสร็จสิ้นและส่งสําเนาสัญญารับทุนมายังมหาวิทยาลัย และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาประเมินโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัย
ทุนเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยัง
ต้นสังกัดของโครงการ และ e-mail แจ้งการโอนเงินไปยังหัวหน้าโครงการ (สําเนาแจ้ง 
ผู้ประสานงานส่วนงาน) เมื่อเงินถูกตัดโอนไปยังส่วนงานแล้ว 

 
3.4 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย หัวหน้าโครงการเป็นผู้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลา

โครงการมายังมหาวิทยาลัย โดยโครงการสามารถขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัยได้ 
ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 6 เดือน 

แผนงาน (ม.อ่ืน)

โครงการ (ม.มหิดล A)
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3.5 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ หัวหน้าโครงการจัดทําคําเสนอขออนุมัติ 
พร้อมช้ีแจงเหตุผลผ่านส่วนงานมายังมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายจ่าย
งบประมาณในหมวดต่าง  ๆ  วงเ งินไม่ เ กินที่ อ ธิการบดีพิจารณาอนุมั ติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกําหนดวงเงินเพื่อการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 
หัวหน้าโครงการสามารถเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลแจ้งไปยังส่วนงานต้นสังกัดของ
โครงการ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้สําเนาแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

หมายเหตุ  
(1) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ ให้ดําเนินการขออนุมัติภายในปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน เช่น ทุนปีงบประมาณ 2562 ให้จัดส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ตามหนังสือที่ ศธ 0517.016/2312 ลวท 29 มิถุนายน 
2561 เรื่ อง  การขออนุ มั ติ เปลี่ ยนแปลงหมวดรายจ่ายของโครงการวิ จัยประเภท 
เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
(2) สําหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดที่เป็นสาระสําคัญในโครงการ ให้หัวหน้า
โครงการจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผล ผ่านส่วนงานต้นสังกัดของโครงการมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
3.6 การปิดโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้หัวหน้าโครงการดําเนินการ ดังน้ี 

3.6.1 จัดทําคําเสนอขออนุมัติสิ้นสุดโครงการ 

3.6.2 จัดทําและรวบรวมรายการบัญชีค่าใช้จ่ายและเอกสารด้านการเงินของโครงการ พร้อมทั้ง
สําเนาสมุดบัญชีโครงการ (ถ้ามี)  

3.6.3 จัดส่งเอกสารผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังมหาวิทยาลัย  
3.6.4 กรณีที่มีเงินทุนวิจัยคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามสัญญารับทุน ให้นําส่งเข้าบัญชี

ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนการวิจัย สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา เลขที่ 316-403836-7  
ในส่วนของดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ให้ถือเป็นรายได้ส่วนงาน 

หมายเหตุ  หากมีการเปิดบัญชีโครงการ เมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ให้ปิดบัญชี

โครงการด้วย  
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ภาคผนวก 
 
 

 
1. คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 471/2562 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งต้ัง

ผู้อํานวยการแผนงาน ประจําปีงบประมาณ 2562  
 

2. คําส่ังมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 99/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562  เรื่อง มอบอํานาจ 
 

3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล (MU:02)  
 

4. แบบหัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (MU:03)  
 

5. แบบบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การกําหนดวงเงินเพ่ือ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 

 
7. หนั ง สือ ท่ี  ศธ  0517.016/2312 ลวท  29 มิ ถุนายน  2561 เรื่ อง  การขออนุมั ติ

เปล่ียนแปลงหมวดรายจ่ายของโครงการวิจัยประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน 


