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คาํนํา 
 

 
การจดัทําคู่มอืการรบัทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผ่นดนิเล่มน้ี จดัทําขึน้

เพือ่ตอ้งการใหค้ณาจารย ์นกัวจิยั และผูป้ระสานงานของสว่นงาน ของมหาวทิยาลยัมหดิลไดร้บั
ความรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอน กระบวนการเบกิจ่ายเงนิ/การใชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยั  รวมทัง้
ยงัเป็นเครื่องมอืเพื่ออํานวยความสะดวกกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางหรอืกรอบที่
มหาวิทยาลยักําหนดอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิง่ขึ้น และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.
ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์   รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ และนางรตันา  เพช็รอุไร ผูอ้าํนวยการ
กองบรหิารงานวจิยั ที่ใหค้ําปรกึษา แนะนํา และขอ้เสนอแนะในการจดัทําคู่มอืการรบัทุนฯ ใน
ครัง้น้ี 
 
 
 

 
ผูจ้ดัทาํ 

นางสาวกุลธดิา  ครฑุ   
นางสาวนิตยา  ภญิญสาสน์  

 



II 

บทคดัย่อ 
 
 กระบวนการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัเป็นปจัจยัทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงของการ
ดําเนินงานใหป้ระสบความสําเรจ็ในการทําวจิยัของคณาจารย ์นักวจิยั หากมหาวทิยาลยัไม่ให้
ความสําคญักบัระบบการเบกิจ่ายเงนิทุนวจิยัใหม้คีวามคล่องตวั โปร่งใส สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้ ในทางปฏิบตัิอาจทําให้เกิดปญัหาตามมาอกีมากมาย และเพื่อเป็นการอํานวย
ความสะดวกใหก้บัผูร้บัทุนและลดปญัหาในการใชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยัแบบผดิระเบยีบตาม
แนวทางทีม่หาวทิยาลยักําหนดไว ้ ดงันัน้ในคู่มอืการรบัทุนอุดหนุนการวจิยัฯ จงึเน้นวธิปีฏบิตัิ
ในการใชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยั ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

1. หลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั แบ่งเป็น 
• งบบุคลากร ซึง่หวัหน้าโครงการวจิยัสามารถกําหนดอตัราเงนิเดอืนตาม

ความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าหรอืสูงกว่าอตัราที่มหาวทิยาลยักําหนด  
(ทัง้น้ีขอให้ดูอตัราที่เป็นปจัจุบนัที่มหาวทิยาลยัได้ปรบัเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม) 

• งบดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน (ต้องไม่เกิน 20%) ค่าใช้สอย 
(ต้องไม่เกนิ 15%) ค่าวสัดุ (ใช้ตามความเป็นจรงิ) และค่าสาธารณูปโภค 
(ไดแ้ก่ คา่โทรศพัท ์โทรสาร) 

• งบลงทุน (ครภุณัฑ)์ สาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุนใหม้ ี
2. การเปิดบญัชเีงนิทุนอุดหนุนการวจิยัของโครงการ  
3. การจดัทาํรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตามวงเงนิทีไ่ดร้บัทุน 
4. กระบวนการเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
5. การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดคา่จา่ยของโครงการ 
6. การปิดบัญชี/การคืนเงินทุนคงเหลือและดอกผลที่เกิดจากการเปิดบัญชีเงิน

ทุนอุดหนุนการวจิยั 
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    บทท่ี 1 
                        บทนํา 
 
วิสยัทศัน์ (Vision) 

มหาวทิยาลยัมหดิลมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก  
Mahidol University is determined to be a world class university. 

 
พนัธกิจ (Mission) 

สรา้งความเป็นเลศิดา้นสขุภาพ ศาสตร ์ศลิป์ และนวตักรรม บนพืน้ฐานของคุณธรรม เพือ่   
สงัคมไทย และประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาต ิ 
To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment   
of Thai society and the benefit of mankind. 

 

ยทุธศาสตรห์ลกั  (Strategic) 
 มหาวทิยาลยัมหดิลไดก้าํหนดยทุธศาสตรห์ลกัไว ้4 ประการเพือ่ผลสาํเรจ็ตามพนัธกจิและ
เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์ มดีงัต่อไปน้ี 
             1.  สรา้งความเป็นเลศิในการวจิยั  

     Research Excellence 
2. สรา้งองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละความเป็นเลศิทางวชิาการ  
     Teaching and Learning Excellence 
3. สรา้งความเป็นเลศิในการบรกิารสขุภาพและบรกิารวชิาการ  
     Health Care and Services Excellence 
4. สรา้งความเป็นสากล  

Internationalization  
 

มหาวทิยาลยัมหดิลมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการวจิยั  
มวีสิยัทศัน์ที่มุ่งมัน่จะเป็นมหาวทิยาลยั 1 ใน 100 ของโลก  และมยีุทธศาสตรห์ลกัประการแรก  
คอื สรา้งความเป็นเลศิในการวจิยั  ผูบ้รหิารจงึมนีโยบายสนับสนุนการสรา้งและรกัษานักวจิยัทีม่ี
คุณภาพ และการพฒันาศกัยภาพอาจารย์และนักวิจยัประจําการด้านการบริหารจดัการ และ
วิธีการผลิตผลการวิจยั การเสนอโครงการเพื่อขอทุนตลอดไป เพื่อให้มศีกัยภาพสูงขึ้น  และ
สามารถผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง  โดยเน้นเป้าหมายการ
พฒันางานวิจยัเชิงคุณภาพเป็นสําคญั  รวมทัง้มีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบั
นานาชาต ิ หรอืมผีลงานในลกัษณะอื่นทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ 
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มหาวทิยาลยัจงึวางระบบการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  
เพือ่ใหก้ารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัเป็นไปอยา่งคล่องตวั  มปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใส ควบคุม 
และตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นการเอือ้อาํนวยความสะดวกและลดปญัหาในการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุน
การวจิยัใหแ้ก่นกัวจิยั 

 
 

วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํคู่มือ  มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. เพื่อใหค้ณาจารย์/นักวจิยัและผูป้ระสานของหน่วยงานทราบถึงแนวทางปฏิบตัิ เมื่อได้รบั

ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
2. เพือ่เอือ้อาํนวยความสะดวกในการเบกิจา่ยและจดัซือ้วสัดุของโครงการวจิยั 
3. เพือ่เป็นการป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ ในการเบกิจา่ยและใชจ้า่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์/นักวิจัยและผู้ประสานงานของหน่วยงานในเรื่อง

กระบวนการและขัน้ตอนการเบกิจา่ย 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั  มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ชว่ยลดปญัหาเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัล่าชา้ 
2. ชว่ยลดปญัหาการทาํผดิกฎ  ระเบยีบ  และประกาศการรบัทุนอุดหนุนการวจิยัของนกัวจิยั 
3. ทาํใหค้ณาจารย/์นกัวจิยั และผูป้ระสานงานของสว่นงาน  ทาํใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจมาก

ยิง่ขึน้ ในเรือ่งกระบวนการเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
4. ช่วยลดความผดิพลาดทางการปฏบิตัิ เรื่องการใช้เงนิทุนอุดหนุนการวจิยัของคณาจารย์/

นกัวจิยั และผูป้ระสานงานของสว่นงาน 
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    บทท่ี 2 
ท่ีมาของเงินทนุอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 
ท่ีมาและความหมายของทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

มหาวทิยาลยัมหดิลมนีโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัอนัดบัหน่ึง และมคีวาม
มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก จงึสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมแ่ละพฒันา
ศกัยภาพอาจารยป์ระจําการทีเ่พิง่เริม่ทาํวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ และสามารถผลติผลงานวจิยัทีม่ี
คุณภาพและปรมิาณเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นเป้าหมายการพฒันางานวจิยัเชงิคุณภาพ
เป็นสาํคญัและมผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาต ิหรอืมผีลงานในลกัษณะอื่น
ที่มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในวงวชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัดา้นองค์ความรูใ้หม่อยู่อย่าง
ต่อเน่ือง   มหาวทิยาลยัจงึมกีารสนับสนุนใหอ้าจารย ์นักวจิยัที่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาต่าง ๆ 
รว่มกนัทาํงานวจิยัเพื่อผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพในระดบัสากลใหม้จีาํนวนมากขึน้ รวมถงึสรา้ง
ผลงานวจิยัที่เกดิจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกดิการสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการ
ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองทีค่รบวงจร เกดิเครอืขา่ยงานวชิาการในแนวราบทีเ่ขม้แขง็ เชื่อมโยงระหว่าง
สว่นงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่อํานาจ
ต่อรองในการแสวงหาทุนวจิยั และแหล่งทุนจากรฐับาล (เงนิงบประมาณแผ่นดนิ) กเ็ป็นอกีแหล่ง
ทุนหน่ึงทีม่หาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัและสง่เสรมิสนบัสนุนใหน้ักวจิยัทีม่ศีกัยภาพสงูเสนอขอทุน
อยูเ่ป็นประจาํทุกปี 

ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  หมายถึง เงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบั
การพจิารณาจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี  โดยมหาวทิยาลยัจะต้องเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอตัง้
งบประมาณไว้ล่วงหน้า  1  ปีงบประมาณ  ตัวอย่าง เช่น  จะใช้เงินอุดหนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2554 (เริม่ 1 ตุลาคม 2553 ) ส่วนงานต่างๆ จะเสนอโครงการตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2552 – กันยายน 2552 โดยโครงการที่เสนอขอตัง้งบประมาณจะต้องเสนอไปยงัสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรทีําหน้าที่
ประเมนิคุณภาพและคดัสรรโครงการวจิยัที่สอดคล้องกบันโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศและตรวจสอบความซํ้าซอ้นของโครงการวจิยั/แผนงานวจิยั เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานของ วช. และเพื่อเป็นการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่อย่างจํากัด
(สดัส่วนของเงนิงบประมาณแผ่นดนิในการสนับสนุนทําวจิยั ปี พ.ศ. 2553 อยู่ที่ 0.25% GDP) 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งผลการประเมินและตรวจสอบจาก วช. จะส่งไปยังสํานัก
งบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานทําหน้าที ่ ตรวจสอบ  ตดิตามประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของ
การใชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยั รวมทัง้ผลผลติ (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ที่ไดร้บัจาก
โครงการวจิยัเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด และจะมผีลต่อการไดร้บัจดัสรรวงเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยัทีม่หาวทิยาลยัจะไดร้บัในแต่ละปี 



 4

วตัถปุระสงคข์องการให้เงินทุนอดุหนุนการวิจยั  มีดงัต่อไปน้ี 
 
 มหาวทิยาลยัมหดิลใหค้วามสาํคญักบัคณาจารยแ์ละนกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่าง ๆ 
ผลติผลงานวจิยัที่มคีุณภาพในระดบัสากล สรา้งผลงานวจิยัทีเ่กดิจากการบูรณาการขา้มศาสตร ์
สรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม่ เพื่อสานต่อการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองทีค่รบวงจร เกดิเครอืขา่ยงานวชิาการใน
แนวราบที่เขม้แขง็ เชื่อมโยงระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ มหาวทิยาลยัจงึมวีตัถุประสงคข์องการใหทุ้นอุดหนุนการวจิยั  ดงัน้ี 
 

1. ส่งเสรมิการวจิยัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถชีนํ้าประเทศในดา้น
วทิยาศาสตรก์ารแพทยว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละ
ศลิปกรรมศาสตร ์ การพฒันาและการสง่เสรมิสุขภาวะแก่คนและสงัคมในเวทรีะดบัชาต ิ
และนานาชาต ิภายใตข้อบขา่ย/กรอบทศิทางการวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล   

2. สง่เสรมิงานวจิยัทีส่รา้งมลูค่า  สรา้งนวตักรรมและพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม โดยรว่มกบัภาครฐัและภาคเอกชนตามนโยบายของประเทศ 

3. สง่เสรมิการวจิยัแบบบรูณาการขา้มศาสตรต์ามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
4. เพื่อสรา้งนวตักรรมและนําองคค์วามรูไ้ปประยุกต์ใชเ้พื่อการพึง่ตนเองในการเรยีนการ
สอน การพฒันาสงัคมและประเทศ 
5. เพื่อสนบัสนุนการวจิยัพืน้ฐาน เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ ภายใตข้อบขา่ย/กรอบทศิทางการ
วจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล ในสาขาวชิาการต่าง ๆไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ดงัน้ี 

• สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัและความสามารถชีนํ้าดา้นการแพทย ์

• สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัและความสามารถชีนํ้าดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

• สร้างศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถชี้ นําด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตรเ์พือ่การพฒันา และการสง่เสรมิสขุภาวะแก่คนและสงัคม 

• สร้างกระบวนการคดัสรรงานวิจยัตามลําดับความสําคญัทางวิชาการ และการมี
ผลกระทบต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 

• สง่เสรมิงานวจิยัทีส่รา้งมลูค่า  สรา้งนวตักรรมและพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม 

• สง่เสรมิการวจิยัแบบบรูณาการขา้มศาสตรต์ามยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
ซึง่เป็นไปตามยทุธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2552-2555 
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล มีดงัต่อไปน้ี 
 
1. จาํนวนบทความตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตเิฉลีย่ 1 บทความต่อบุคลากรสายวชิาการต่อปี 
2. จาํนวนดชันีการอา้งองิ (Citation Index) เพิม่ขึน้ 10% ต่อปี 
3. รายไดท้ีเ่กดิจากทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยัมหดิล เพิม่ขึน้ 1.5% ต่อปี 
4. มคีวามรว่มมอืทางการวจิยัใหเ้ป็นระบบเครอืขา่ยระหวา่งภาครฐัและเอกชน 
5. มผีลงานวจิยัจดสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร 
6. มกีารผลตินกัวจิยัรุน่ใหม ่

 

แผนภมิูกระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการสมคัรขอรบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

กองบริหารงานวิจยั 

1. แจง้ผลการพจิารณาโครงการวจิยัเพือ่ปรบัรายละเอยีดคา่ใช่
จา่ยตามวงเงนิทีไ่ดร้บั (ใหเ้วลานกัวจิยั/สว่นงานปรบั
รายละเอยีดงบประมาณ 10 วนัทาํการ)* 

2. ขออนุมตัหิลกัการโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน (3 วนัทาํการ) 
3. ขออนุมตัโิอนเงนิทุนวจิยั/แจง้กองคลงัดาํเนินการโอนเงนิให้
สว่นงาน (3 วนัทาํการ) 

ส่วนงาน 

แจง้นกัวจิยัปรบัรายละเอยีด/ 
รวบรวมสง่มหาวทิยาลยั 

กองคลงั 

1.ทาํหนงัสอืขออนุมตัติดัโอนเงนิงบประมาณ พรอ้ม
อนุมตัเิบกิจา่ยเงนิทุนวจิยั เสนอ อธกิารบด ี(ผา่น 
ผอ.กองคลงั) 
2.จดัทาํฎกีาเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัในระบบงานคลงั/
ระบบ MU-ERP  
3.เสนอฎกีาพรอ้มลงนามในเชค็  
4.แจง้สว่นงานใหม้ารบัเชค็ 

 4.1 เพือ่ลงนามรบัเงนิในฎกีา 

 4.2 ออกใบเสรจ็รบัเงนิ 

สว่นงาน 

*หากสว่นงานใดสง่การปรบัรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยกลบัมาลา่ชา้จะทาํใหก้ารเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัของสว่นงานนัน้ลา่ชา้
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กาํหนดการสมคัรขอรบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
 
ในการเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน

งบประมาณแผ่นดนิ  นักวจิยัจะต้องเขยีนโครงการวจิยัตามแบบฟอร์ม ว-1ด (สําหรบัโครงการ
เดีย่ว)และแบบ ว-1ช (สาํหรบัแผนงานวจิยั) และสาํหรบัโครงการวจิยัยอ่ยใหใ้ช ้ว-1ด เขยีน พรอ้ม
ทัง้ key ขอ้มลูโครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุนเขา้ระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(National Research 
Project Management : NRPM) และสง่ผา่นไปยงัสว่นงานตน้สงักดั เพือ่ใหส้ว่นงานรวบรวบเสนอ
โครงการวจิยัทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัภายใน 30 กนัยายน ของทุกปี และมหาวทิยาลยัจะตอ้งเสนอ
โครงการวจิยัทัง้หมดไปยงั วช. เพื่อตรวจสอบความซํ้าซ้อนของโครงการ ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
ภายใน 30 ตุลาคม ของทุกปี   ดงันัน้มหาวทิยาลยัมหดิลจงึมปีระกาศแจ้งไปยงัส่วนงาน เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ใหน้ักวจิยั/ผูท้ีส่นใจ จดัทําขอ้เสนอการวจิยั  โดยมกีารแจง้/ประชาสมัพนัธ์ไปยงั
สว่นงาน  ดงัน้ี 
 

ครัง้ท่ี 1 กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้/ประชาสมัพนัธ ์ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนเพื่อใหน้กัวจิยั/
ผูส้นใจ เตรยีมจดัทาํขอ้เสนอการวจิยั ตัง้แต่เดอืนมถุินายน – กนัยายน ของทุกปี 

ครัง้ท่ี 2  กองบริหารงานวิจยัจะแจ้งเมื่อสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มี
หนงัสอืแจง้หน่วยงานภาครฐัเสนอของบประมาณประจาํปีอยา่งเป็นทางการ   ในเดอืนกรกฎาคม    

ครัง้ท่ี 3  กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้/ประชาสมัพนัธ ์เมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการรบัสมคัรอกี
ครัง้ ชว่งตน้เดอืนกนัยายน ของทุกปี 
 

กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

เน่ืองจากเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ   เป็นเงนิทุนอุดหนุนที่ได้
จดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี และตอ้งมหีน่วยงานของรฐัทีต่้องเขา้มาทําหน้าทีต่ดิตามผลงานวจิยั
ตามได้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรี คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และสํานัก
งบประมาณ  ดงันัน้กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน 
ประกอบดว้ยกระบวนการพจิารณา  3  ขัน้ตอน  มดีงัต่อไปน้ี 
 
ขัน้ตอนท่ี 1   กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัของส่วนงาน 
 ส่วนงานจะทําหน้าที่รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่เสนอขอตัง้งบประมาณ
ทัง้หมดของสว่นงาน เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการฯ ทาํหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรอง จดัเกรดและลําดบั
ความสําคญั (priority)  ของโครงการ ตามแบบ บช-3 ซึ่งส่วนงานอาจกําหนดกรอบแนวทางการ
ประเมนิ ดงัน้ี 
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1. มุง่เน้นดา้นการวจิยัทีส่ว่นงานใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
2. โครงการวจิยัทีด่มีปีระโยชน์และสอดคลอ้งกบันโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยัและ

ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของชาต ิ 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยั   
 

เมื่อส่วนงานส่งแผนงานวิจยั/โครงการวิจยั มายงั มหาวิทยาลยัมหดิลแล้ว โดยกองบรหิาร
งานวจิยัจะดาํเนินการรวบรวมจดัทาํสรปุรายชื่อขอ้เสนอการวจิยัทัง้หมดเป็นภาพรวม  และจาํแนกเป็น 3 
สาขาการวจิยั ได้แก่ 1) สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2) สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี3) สาขา
สงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ทําการประเมนิโครงการวจิยั  โดยคณะ
กรรมการฯ จะมเีกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี 

1. พจิารณาจาก Scientific  และ Academic merit   
2. ความสมบรูณ์ของการจดัเตรยีมโครงการ ความถูกตอ้ง และครบถว้นของรายละเอยีด 
    ในโครงการ 
3. ผลงานวจิยัของนกัวจิยั Track Record ยอ้นหลงั 5 ปี (Publications , Citation  และ 
   จาํนวนนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีผ่ลติได)้ 
4. การใชง้บประมาณของนกัวจิยัเมือ่เทยีบกบัผลผลติของโครงการ  
5. ระดบัผลผลติงานวจิยัของสว่นงานในสดัสว่นเปรยีบเทยีบกบัสว่นงานอื่นภายใน 
    มหาวทิยาลยั 
6. มคีวามซํ้าซอ้นและม ีConflict of Interest ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นของการเสนอโครงการ 

 
ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของ วช. 
  
 วช. มีหน้าที่ตรวจสอบ  ประเมินผลข้อเสนอการวิจยัของหน่วยงานภาครฐั  ตามมติ
คณะรฐัมนตร ี โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ และดาํเนินการเป็นลาํดบั  ดงัน้ี 
 1. พจิารณาแบบ ว-6/ แบบ บช -3 และประเมนิขอ้เสนอการวจิยัโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ที ่วช.กาํหนด ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน –ธนัวาคม ของทุกปี 
 2.พจิารณาความสมบรูณ์/ความถูกตอ้งในการกรอกขอ้มลูขอ้เสนอการวจิยัในระบบบรหิาร
งานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM – Online) 

3.ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอ้เสนอการวจิยัและงบประมาณที่หน่วยงานภาครฐั
เสนอของบประมาณ และทําการประเมนิผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวจิยัของประเทศ เสนอ
ต่อนายกรฐัมนตรแีละหรอืรฐัมนตรทีีก่าํกบัดแูล วช. ภายในเดอืนมกราคม ของทุกปี 

4.แจง้ผลการประเมนิผลใหส้าํนกังบประมาณเพื่อใชป้ระกอบการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
หน่วยงานภาครฐั ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี 
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5. แจง้ผลการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั รบัทราบว่าขอ้เสนอการ
วจิยัไดร้บัการสนบัสนุน/ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน  ภายในเดอืนมนีาคม ของทุกปี   
 
การจดัทาํสญัญารบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

มหาวทิยาลยัมหดิลไดเ้ริม่มกีารจดัทําสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณ
แผน่ดนิ เป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2552 เน่ืองจากเป็นทุนวจิยัจากงบประมาณแผน่ดนิ ทีร่ฐับาล
จดัสรรให้ในแต่ละปี ดงันัน้จึงต้องมกีารประเมินประสทิธิภาพการใช้เงนิวิจยัให้คุ้มค่า รวมทัง้
ประเมนิประสทิธผิลของงานวจิยัใหไ้ดผ้ลงานตามแผนทีก่าํหนด   

การจัดทําสัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหวัหน้า
โครงการ โดยมพียานทัง้ 2 ฝา่ยรบัทราบขอ้ตกลง และเมือ่โครงการวจิยัไดร้บัอนุมตั ิ  มหาวทิยาลยัจะ
สง่สญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยั   ไปยงัส่วนงานของผูร้บัทุน เพื่อใหห้วัหน้าโครงการลงนามในฐานะ
ผู้รบัทุน และให้หวัหน้าส่วนงานหรอืผู้ที่หวัหน้าส่วนงานมอบหมายลงนามในฐานะพยานผู้รบัทุน  
เสรจ็แลว้ส่งคนืมหาวทิยาลยัลงนามในฐานะผูใ้หทุ้น และผูอ้ํานวยการกองบรหิารงานวจิยัลงนามใน
ฐานะพยานผูใ้หทุ้น  โดยแต่ละฝา่ยจะตอ้งดาํเนินการตามสญัญา ดงัน้ี 
 1.  มหาวทิยาลยั ในฐานะผูใ้หทุ้น  จะตอ้งแบ่งจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็น 3 งวด 
 2. หวัหน้าโครงการ  ในฐานะผู้รบัทุน  ต้องดําเนินงานตามที่ระบุในสญัญาให้เสร็จตาม
กําหนดเวลา (ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีงบประมาณ ) โดยเงนิอุดหนุนการวจิยัในแต่ละงวดผูร้บัทุน
จะต้องส่งผลงานวจิยัและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ของมหาวทิยาลยัก่อน  กรณี
ดาํเนินการไมเ่สรจ็จะตอ้งขอขยายเวลาการทาํวจิยัได ้ 2 ครัง้   
 3. หวัหน้าสว่นงานหรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย ในฐานะพยานผูร้บัทุน  จะไดร้บัทราบ
วา่บุคลากรในสงักดักาํลงัดาํเนินการทาํวจิยัอยู ่โดยไดร้บัทุนอุดหนุนจากหน่วยงานใด    อกีทัง้จะตอ้ง
ยอมรบัและสนบัสนุนใหใ้ชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการทาํวจิยั 
    4. ผู้อํานวยการกองบรหิารงานวจิยัลงนาม ในฐานะพยานผู้ให้ทุน เพื่อรบัทราบข้อตกลง
ระหว่าง ผูใ้หทุ้น กบั ผูร้บัทุน รวมทัง้ต้องเอือ้อํานวยความสะดวดในการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยัในแต่ละงวด และใหค้าํปรกึษา/ขอ้แนะนําแก่ผูร้บัทุนตามทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 
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การส่งรายงานผลการวิจยั 
 
การส่งรายงานความก้าวหน้า 
 
 ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเสนอรายงานความกา้วหน้าของการวจิยัเมื่อครบกําหนด 6 เดอืน นบัแต่วนัที่
ไดร้บัเงนิทุนวจิยั ตามแบบ MU:02 จาํนวน 3 ชุด มายงัมหาวทิยาลยั  ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  โดยกอง
บรหิารงานวจิยัจะมกีารทําหนังสอืแจง้เตอืนไปยงัส่วนงานของผูไ้ดร้บัทุน ล่วงหน้า 1 เดอืน ประมาณ
ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัทุนทราบว่า ใกลก้ําหนด 6 เดอืน (เดอืนมนีาคม) ทีผู่ไ้ดร้บัทุนตอ้ง
สง่รายงาน 

การส่งรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั เป็นการรายงานว่าโครงการไดด้ําเนินงานไป
ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม่ เพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไร มกีารเปลีย่นแปลงแผน
หรอืไม ่ทัง้น้ีหากมกีารเปลีย่นแปลงแผนการดาํเนินงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัก่อน  เมื่อ
กองบริหารงานวิจยัได้รบัรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยัแล้วจะนําเสนอคณะกรรมการ
พจิารณาจดัสรรทุนฯ ใหค้วามเหน็ชอบจงึจะไดร้บัการเบกิจ่ายเงนิงวดที ่2 รอ้ยละ 30 ของทุนอุดหนุน
การวจิยัที่ไดร้บั และเบกิเงนิงวดที่ 3 รอ้ยละ 10 ของทุนอุดหนุนการวจิยัที่ไดร้บั  ในกรณีที่เป็น
โครงการต่อเน่ือง   
 

การส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

ผูไ้ดร้บัทุนเสนอรายงานการวจิยัสมบูรณ์เมื่อครบกําหนดระยะเวลาวจิยั 1 ปีนบัแต่วนัที่
ไดร้บัทุนวจิยั ตามหวัขอ้ในแบบ MU:03 จาํนวน 5 ชุด พรอ้มบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ทีร่ะบุชื่อเรื่อง 
ชื่อผูว้จิยัและชื่อผูร้ว่มวจิยัเป็นภาษาองักฤษอกีจาํนวน 1 ชุด  
 ในกรณทีีผ่ลงานวจิยัไดร้บัการตพีมิพแ์ลว้ การเสนอรายงานใหส้ง่เอกสารรายงานการวจิยั
ทีต่พีมิพม์ายงัมหาวทิยาลยั จาํนวน 3 ชุด  

ทัง้น้ี รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์และบทคดัยอ่ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ หรอืผลงานการ
วจิยัทีต่พีมิพแ์ลว้ทุกฉบบั ใหร้ะบุขอ้ความเป็นกติตกิรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยั
ได้รบัทุนอดุหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล” หรือภาษาองักฤษว่า “This research 
project is supported by Mahidol University” 

 
เมือ่กองบรหิารงานวจิยั ไดร้บัรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้จะนําเสนอ

คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนฯ ใหค้วามเหน็ชอบจงึจะไดร้บัการเบกิจ่ายเงนิงวดที ่3 รอ้ยละ 
10 ของทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 
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ในกรณีที่ผู้ได้รบัทุนไม่สามารถส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ได้ ภายในเวลาที่กําหนด 
สามารถทําหนังสอืขออนุมตัขิยายเวลาการทําวจิยั ได ้2 ครัง้ โดยระบุเหตุผลทีไ่มส่ามารถดําเนินการ
ได้มายงัมหาวทิยาลยัเพื่ออนุมติ สําหรบัการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัผูร้บัทุน ซึ่งเกดิจากการนํา
ทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชเ้ชงิพาณชิยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หทุ้นกาํหนด 
 

หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใช้จ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 
 
1. งบบคุลากร  หมายถงึ รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะ เงนิเดอืน คา่จา้งประจาํ คาํจา้งชัว่คราว 

คา่จา้งลกูจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน และตอ้งปฏบิตังิานเตม็เวลา และจะตอ้งออก
คาํสัง่จา้งจากหวัหน้าสว่นงาน โดยใชอ้ตัราคา่จา้ง ดงัน้ี 

 
วุฒปิรญิญาเอก      อตัราเดอืนละ   17,100-20,000 บาท 
วุฒปิรญิญาโท     อตัราเดอืนละ   12,700-18,000 บาท 

 วุฒปิรญิญาตร ี     อตัราเดอืนละ   11,000-15,000 บาท 
วุฒ ิปวส. (วชิาชพีชัน้สงู)   อตัราเดอืนละ     9,300 บาท 

 วุฒ ิปวช. (วชิาชพีชัน้ตน้/หรอืเทยีบเทา่)   อตัราเดอืนละ     7,700 บาท 
ซึง่หวัหน้าโครงการวจิยัสามารถกําหนดอตัราเงนิเดอืนตามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่ตํ่ากว่าหรอื
สงูกวา่อตัราทีม่หาวทิยาลยักาํหนด  (ทัง้น้ีขอใหด้อูตัราทีเ่ป็นปจัจุบนัทีม่หาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่น
ตามความเหมาะสม) 
 
2. งบดาํเนินงาน   หมายถงึ รายจา่ยทีใ่ชใ้นการบรหิารงานประจาํของโครงการ ไดแ้ก่ รายจา่ยที ่
    จา่ยในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ค่าตอบแทน หมายถงึ  คา่ตอบแทน หวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยั โดยคดิจากฐาน
เงินเดือนปกติคูณเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ผู้วิจ ัยทํางานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงิน
คา่ตอบแทนตอ้งไมเ่กนิ 20% ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ  

 
2. ค่าใช้สอย หมายถงึ เงนิจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร อาทเิช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร ค่า

เช่า ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาครุภณัฑข์องราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ
ในประเทศชัว่คราว ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ให้เป็นไปตามอตัราที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและตาม
ระเบยีบของกระทรวงการคลงั) คา่จา้งพมิพเ์อกสาร คา่จา้งวเิคราะหข์อ้มลู ค่าจา้งเกบ็
ขอ้มลู ค่าเจาะเลอืด ค่าตรวจทางการแพทย ์ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ ทัง้น้ี ค่า
ใช้สอยที่ควบคุมอตัราได้แก่ ค่าตัว๋เครื่องบินภายในประเทศให้ไม่เกินชัน้ประหยดั 
คา่ทีพ่กัตามจรงิแต่ไมเ่กนิ 1,500 บาท/วนั/คน ทัง้น้ีคา่ใชส้อยทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 15% 
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ของวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัแิละในกรณีที่มคีวามจําเป็นขอใหเ้สนออธกิารบดพีจิารณา
อนุมตัิเป็นกรณีไป รวมทัง้สํานักงบประมาณไม่สนับสนุนใหใ้ช้เงนิอุดหนุนการวจิยั
เดนิทางไปต่างประเทศ 

 
3. ค่าวสัด ุหมายถงึ รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิง่ของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิน้เปลอืง

หมดไปเอง แปรสภาพ หรอืไมค่งสภาพ หรอืสิง่ของทีม่ลีกัษณะคงทนถาวร และมรีาคาต่อ
หน่วยหรอืต่อชุดไมเ่กนิ 5,000 บาท  โดยใหใ้ชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ  ดงัน้ี 
3.1 คา่วสัดุสาํนกังาน   ไดแ้ก่  กระดาษ หมกึโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ 
3.2 คา่วสัดุวทิยาศาสตร ์ ไดแ้ก่ สารเคม ีสตัวท์ดลอง สมนุไพร ฯลฯ 
3.3 คา่วสัดุต่าง ๆ ไดแ้ก่ คา่ถ่ายเอกสาร คา่ฟิลม์ คา่ลา้งอดัรปู ฯลฯ  

 
4. ค่าสาธารณูปโภค หมายถงึ รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบรกิารสาธารณูปโภค สื่อสาร

และโทรคมนาคม  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเทอรเ์น็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ  (ทัง้น้ีสาํนักงบประมาณไม่สนับสนุนใหใ้ชเ้งนิ
อุดหนุนการวจิยัจา่ยคา่น้ํา คา่ไฟ แก่สว่นงานตน้สงักดั) 

 
3. งบลงทุน (คา่ครภุณัฑ)์ (ถา้ม)ี  สาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุนใหม้ ี 
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บทท่ี 3 
 วิธีถือปฏิบติัในการรบัเงินทนุอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 
การบริหารเงินทุนอดุหนุนการวิจยัของส่วนงาน 
 
 เมื่อมหาวทิยาลยัได้รบัอนุมตัทิุนอุดหนุนการวจิยัและแจง้ไปยงัส่วนงานแล้ว ใหส้่วนงานที่
ไดร้บัจดัสรรทุน ไปเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัธนาคาร อาทเิช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสนิ ฯลฯ เพื่อรองรบัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีแ่ต่ละโครงการวจิยัไดร้บั
ทุน โดยจะตอ้งเปิดบญัชใีนนาม “เงนิอุดหนุนการวจิยั (ชื่อสว่นงาน)................... มหาวทิยาลยัมหดิล” 
และกาํหนดใหม้ผีูม้อีาํนาจในการสัง่จา่ยเงนิอยา่งน้อยสองคนลงนามคูก่นั 
 
 เมื่อมหาวทิยาลยัโอนเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั งวดที ่1 รอ้ยละ 60 ของเงนิทุนอุดหนุนการ
วิจัยที่ได้ร ับของแต่ละโครงการแก่ส่วนงานแล้ว ให้แต่ละส่วนงานนําเงินที่ได้ร ับโอนจาก
มหาวทิยาลยัเบกิจา่ยใหแ้ต่ละโครงการวจิยัตามวงเงนิทีไ่ดร้บัทุน  
 

และใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ย การบรหิารเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยั พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยั ของมหาวทิยาลยั มหดิล พ.ศ. 2551  และตอ้งคํานึงถงึความคล่องตวัในการบรหิารงานวจิยั 
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ 
 
การเปิดบญัชีเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 
 
  ใหห้วัหน้าโครงการเปิดบญัชเีงนิทุนวจิยักบัธนาคาร อาท ิธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคาร 
กรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารนครหลวง ฯลฯ ในนาม “โครงการวิจัย
.....................” โดยกาํหนดใหม้ผีูม้อีาํนาจในการสัง่จา่ยเงนิไมน้่อยกว่าสองในสามคน หรอืหวัหน้า
โครงการวจิยัอาจขอใหส้ว่นงานเป็นผูบ้รหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัแทนหวัหน้าโครงการวจิยักไ็ด ้
 

และใหถ้อืปฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ย การบรหิารเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยั พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยั ของมหาวทิยาลยั มหดิล พ.ศ. 2551  และตอ้งคํานึงถงึความคล่องตวัในการบรหิารงานวจิยั 
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ 
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ตวัอย่างหนังสือขอเปิดบญัชีเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 

 
คณะ..................... มหาวทิยาลยัมหดิล 

ถนน............................... ตําบล................ 
อาํเภอ.................. จงัหวดั......................... 

     โทร........................  โทรสาร. .................. 
 
ที ่ศธ 0517……../  
วนัที ่             
เรือ่ง ขอเปิดบญัชโีครงการวจิยั 
  
เรยีน     ผูจ้ดัการธนาคาร.............................   
 

ตามที ่………………………. สงักดั…………………. ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั จาก
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 25..….. เพือ่ทาํวจิยัเรือ่ง ……………………………………. 
เป็นจาํนวนเงนิ ………………… บาท (……………………..)  นัน้ 

 
 ในการน้ี........……..ชื่อนกัวจิยั................... มคีวามประสงคข์อเปิดบญัชโีครงการวจิยั 
ประเภทออมทรพัย ์ ในชื่อบญัช ี “........................ชื่อโครงการวจิยั.................. 
มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยมรีายชื่อมอีาํนาจในการสัง่จา่ย ดงัน้ี 
 1. ...........................................   หวัหน้าโครงการ 
 2. ...........................................  ผูร้ว่มโครงการ 
 3. ...........................................  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
โดยใหผู้ม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิลงนามพรอ้มกนัอยา่งน้อย 2 ใน 3 คน  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคณุยิง่ 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
ลงนาม....................................... 

               (.......................................) 
             หวัหน้าสว่นงาน 
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การจดัทาํรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวงเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั  
 

การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
คณาจารย์และนักวิจัยจะต้องเขียนโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช . โดยหากเป็น
โครงการวจิยัเดีย่วจะใชแ้บบ ว-1 ด และชุดโครงการวจิยั จะใชแ้บบ ว-1ช (สาํหรบัโครงการยอ่ยใช ้
ว-1ด) และเมื่อมหาวทิยาลยัได้รบัแจ้งกรอบวงเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัจดัสรรจากสํานัก
งบประมาณแลว้  กองบรหิารงานวจิยัจะดําเนินการจดัทําหนังสอืเสนอต่ออธกิารบดเีพื่อขออนุมตัิ
ในหลกัการและวงเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัของแต่ละโครงการ และเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากอธกิารบดี
แลว้ กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้ผลการพจิารณาโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตัใินแต่ละโครงการ ไปยงั 
ส่วนงานต้นสงักดัพร้อมทัง้แจ้งให้นักวิจยัปรบัรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวงเงนิที่ได้รบัอนุมตั ิ  
จาํนวน 2 รายการ ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ปรบัรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวงเงินท่ีได้รบัอนุมติั โดยให้จาํแนกตามงบวิจยั ดงัน้ี 
1.1 งบบุคลากร  ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ค่าจา้งประจํา คําจา้งชัว่คราว ค่าจา้งลูกจา้งตาม

สญัญาจา้งที่เป็นรายเดอืน และต้องปฏบิตัิงานเต็มเวลา รวมทัง้ต้องออกคําสัง่จ้าง
จากหวัหน้าสว่นงาน  

1.2 งบดาํเนินงาน   ไดแ้ก่  

• ค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนหวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยั โดยคดิจาก
ฐานเงินเดือนปกติคูณเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ผู้วิจยัทํางานในโครงการนัน้ 
(ทัง้น้ีเงนิค่าตอบแทนตอ้งไมเ่กนิ 20% ของวงเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั
อนุมตั)ิ  

• ค่าใช้สอย ไดแ้ก่ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่เชา่ คา่ซ่อมแซมบาํรงุรกัษาครุภณัฑ์
ของราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในประเทศชัว่คราว ค่าทีพ่กั 
ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและตามระเบยีบของ
กระทรวงการ คลงั) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร ค่าจา้งวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าจา้งเก็บ
ขอ้มลู คา่เจาะเลอืด คา่ตรวจทางการแพทย ์คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ฯลฯ  

• ค่าวสัด ุไดแ้ก่ 
1. คา่วสัดุสาํนกังาน   ไดแ้ก่  กระดาษ หมกึโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ 
2. คา่วสัดุวทิยาศาสตร ์ ไดแ้ก่ สารเคม ีสตัวท์ดลอง สมนุไพร ฯลฯ 
3. คา่วสัดุต่าง ๆ ไดแ้ก่ คา่ถ่ายเอกสาร คา่ฟิลม์ คา่ลา้งอดัรปู ฯลฯ  

ในการจดัซือ้วสัดุ วงในการจดัซือ้/จดัจา้ง ไม่เกนิ 10,000 บาท ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการในการตรวจรบั
พสัดุ จํานวน 1 คน วงเงนิที่จดัซื้อ/จดัจ้างเกนิ 10,000 บาท ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการในการตรวจรบั
พสัดุ จาํนวน 3 คน  (1 ใน 3 ตอ้งเป็นหวัหน้าโครงการ) และลงนามในการตรวจรบัพสัดุดงักล่าว  
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• ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ คา่โทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการใช้
ระบบอนิเทอรเ์น็ต และคา่สือ่สารอื่น ๆ ฯลฯ   

 
1.3 งบลงทุน (ถา้ม)ี  หมายถงึ  คอมพวิเตอร ์ software  วทิยุเทป กลอ้งถ่ายวดิโิอ 

ฯลฯ แต่ทัง้น้ี สํานักงบประมาณไม่สนับสนุนใหใ้ชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยัซื้อครุภณัฑด์งักล่าว 
แต่กรณีที่มคีวามจําเป็นต้องมคีรุภณัฑ์ ต้องเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
วชิาการเพื่อพจิารณาในรายการครุภณัฑ์ใหจ้ดัซื้อได ้และหากไดร้บัอนุมตัิการจดัซื้อครุภณัฑ์
ดงักล่าวแลว้จะตอ้งดาํเนินการจดัซือ้ครภุณัฑแ์ละการขึน้ทะเบยีนครภุณัฑข์องสว่นงานตน้สงักดั 

 
ในการจดัซื้อครุภณัฑแ์ละการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์ ใหน้ักวจิยัจดัซือ้ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากมหาวทิยาลยั และให้งานพสัดุของส่วนงานเป็นผู้ดําเนินการจดัซื้อจดัจ้างตามรายการที่
ไดร้บั โดยใหห้วัหน้าส่วนงานเป็นผูอ้นุมตัใินการจดัซื้อครุภณัฑด์งักล่าว หรอืหวัหน้าส่วนงาน
จดัทําประกาศมอบใหห้วัหน้าโครงการเป็นผูม้อีํานาจอนุมตัจิดัซื้อภายในวงเงนิที่หวัหน้าส่วน
งานกําหนด ซึ่งอาจใช้วธิีตกลงราคาหรอืวธิีคดัเลอืก โดยเปรยีบเทยีบราคา คุณลกัษณะและ
คุณภาพเพือ่ใหไ้ดค้รภุณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีราคาเหมาะสม และมคีวามคุม้คา่ในการใชง้าน 

 
   โดยใหผู้ร้บัทุนตดิต่อประสานงานกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอก ตามขัน้ตอน
และกระบวนการจดัหา และให้มีการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ไว้กับส่วนงานต้นสงักัดหรือตามที่
มหาวทิยาลยัมปีระกาศพเิศษไปจากระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551
ของมหาวทิยาลยัมหดิล เมื่อไดร้บัการตรวจรบัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโครงการวจิยัมสีทิธใิชค้รุภณัฑ ์
ควบคุมดูแลบํารุงรกัษา  สาํหรบัการโอน การจําหน่าย การคํานวณค่าเสื่อมราคา อายุการใชง้าน
ของครภุณัฑ ์ใหง้านพสัดุของสว่นงานเป็นผูด้าํเนินการทัง้หมด 
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ตวัอย่างขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 
วิธีตกลงราคา  
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วิธีพิเศษ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 

1. กาํหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะและกาํหนด
ราคากลาง 

2. รายงานขอซือ้/จา้งต่อหวัหน้าสว่นงานพรอ้มแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ตรวจการจา้ง และชา่ง
ควบคุมงาน 

3. ผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

ขัน้ตอนท่ี 2 

1. สง่หนงัสอืเชญิชวนผูม้อีาชพีขายหรอืจา้งใหม้าเสนอ
ราคา 

2. คณะกรรมการฯ พจิารณาผลผูเ้สนอราคาทีม่ี
คุณสมบตัเิป็นประโยชน์ต่อทางราชการและนําเสนอ
หวัหน้าสว่นงานสัง่ซือ้/จา้ง

ขัน้ตอนท่ี 3 

เรยีกทาํสญัญา 

ขัน้ตอนท่ี 4 
ทาํสญัญาซือ้ขาย หรอืสญัญาจา้ง 
• กรณีสญัญาเกนิ 1 ลา้นบาท สง่สาํเนาสญัญาให้

สตง./สรรพากรพืน้ทีฯ่ 

• สง่สาํเนาสญัญาใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/
คณะกรรมการตรวจการจา้ง และชา่งผูค้วบคุมงาน 

ขัน้ตอนท่ี 5 

กรณีไมม่าทาํสญัญา 

• พจิารณาเป็นผูท้ิง้งาน 

• ดาํเนินการจดัซือ้จดัจา้งรายอื่น
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2. ปรบัรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามวงเงินท่ีได้รบัอนุมติั โดยแบง่เป็น 3 งวด 
มหาวทิยาลยัจะแบ่งจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัวจิยัออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 

• งวดที ่1  รอ้ยละ 60  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 

• งวดที ่2  รอ้ยละ 30  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  

• งวดที ่3  รอ้ยละ 10  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 
 

กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั   
เมือ่นกัวจิยัจดัทาํรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยของโครงการวจิยั ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรจาํนวน 

3 ชุด แลว้สง่ไปยงั กองบรหิารงานวจิยัจะตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัทาํหนงัสอืขออนุมตัโิอน
เงนิทุนอุดหนุนการวจิยัเสนอต่อรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการเพื่อพจิารณาอนุมตัโิอนเงนิ
ใหส้ว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหาวทิยาลยัมกีระบวนการเบกิจา่ยทุนอุดหนุนการวจิยัให ้ไวด้งัน้ี 

                                

• เงินงวดท่ี 1 ร้อยละ 60 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจา่ยให้
ต่อเมื่อนักวจิยัได้จดัทําสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยัและปรบัรายละเอยีดค่าใช้จ่าย
ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 

• เงินงวดท่ี 2 ร้อยละ 30 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมื่อคณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ให้
ความเหน็ชอบในรายงานความกา้วหน้าดงักล่าวแลว้  โดยนกัวจิยัจะตอ้งจดัทาํหนงัสอืขอ
อนุมตัเิบกิเงนิงวดที ่2 พรอ้มทัง้สง่รายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 และรายงานการใชจ้่าย
เงนิทุนวจิยัในงวดที ่1 และผา่นไปยงัสว่นงานตน้สงักดัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อน สง่ไปยงั 
กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. เงินงวดท่ี 3 ร้อยละ 10 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั  มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมื่อคณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ให้
ความเหน็ชอบในรายงานฉบบัสมบูรณ์ดงักล่าวแลว้  โดยนักวจิยัจะต้องจดัทําหนังสอืขอ
อนุมตัิเบิกเงินงวดที่ 3 พร้อมทัง้ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์หรือผลงานวิจยัที่ได้รบัการ
ตพีมิพ ์รายงานการใชจ้่ายเงนิทุนวจิยัทัง้งวดที ่1 และงวดที ่2 และผ่านไปยงัสว่นงานตน้
สงักดัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อนสง่ไปยงั กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 โดยทัง้น้ี กองบรหิารงานวจิยั จะทําเรื่องขออนุมตัโิอนเงนิงวดที ่1 รอ้ยละ 60 ของเงนิทุน
อุดหนุนการวจิยัที่ได้รบั ต่อเมื่อนักวจิยัได้ปรบัรายละเอยีดค่าใช้จ่ายตามวงเงนิที่ได้รบัถูกต้อง
ครบถว้นแลว้  ซึง่หากนกัวจิยัทา่นใดไดร้บัเงนิงวดที ่1 ล่าชา้อาจเกดิจาก 2 กรณ ีดงัน้ี 
 กรณทีี ่1  นกัวจิยัสง่รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเขา้มายงัมหาวทิยาลยัล่าชา้กวา่ทีก่าํหนด 
 กรณทีี ่2  นกัวจิยัไดร้บัทุนวจิยัต่อเน่ือง และยงัไมไ่ดส้ง่ Final Report ต่อมหาวทิยาลยั 
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ตวัอย่างการจดัทาํรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจยั (เป็นภาพรวม) 
 

 

โครงการ  A 
 
อาจารย ์B 
สาํนกังานอธกิารบด ี
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ตวัอย่างการจดัทาํรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินงวดของโครงการวิจยั (แบง่เป็น 3 งวด) 
 

 

 
 

โครงการ A 
อาจารย ์B 
สาํนกังานอธกิารบด ี
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การขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจยั 
  
 ในการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการวิจัย นักวิจัยอาจมีความจําเป็นต้องมีการ
เปลีย่นแปลงรายการค่าใชจ้่ายในหมวดต่าง ๆ หรอืหากไดร้บัอนุมตัเิงนิทุนน้อยลงจากทีไ่ดเ้สนอ
ขอทุนแต่แรกและนักวจิยัไม่สามารถดําเนินการไดต้ามวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ินักวจิยัอาจขออนุมตัิ
ปรบัเปลีย่นโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัในครัง้แรก กส็ามารถทําได ้(หากมคีวาม
จาํเป็น)  โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กรณ ีดงัน้ี 

1. กรณีท่ี 1 การขอเปลี่ยนแปลงในงบเดียวกัน อาทิเช่น ในงบดําเนินงาน นักวิจยั
ตอ้งการนําเงนิค่าตอบแทน มาใช้เป็น ค่าวสัดุ ใหน้ักวจิยัทําเรื่องขออนุมตัทิีห่วัหน้า
สว่นงานตน้สงักดัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

2. กรณีท่ี 2 การขอเปลี่ยนแปลงต่างงบกัน อาทิเช่น  จากงบบุคลากร มาเป็น งบ
ดําเนินงาน ให้นักวิจยัจดัทําหนังสอืขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงผ่านส่วนงานต้นสงักดั
เพื่ อ ให้ค ว าม เห็นชอบ ก่อน  และ เ สนอ เ รื่ อ ง ไปยัง  กองบริห า ร ง านวิจัย 
มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยในการขออนุมตัเิปลี่ยนแปลงในแต่ละครัง้นักวจิยัจะต้องให้
คํารับรองในหนังสือขออนุมัติ ดังน้ี “ทัง้ น้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทําให้
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัลดลงในสาระสาํคญั”  

3. กรณีท่ี 3 การขอปรบัเปลี่ยนรายละเอยีดของโครงการวจิยั จากเดมิทีเ่สนอขอทุนใน
ครัง้แรก อาทเิช่น เปลี่ยนชื่อโครงการวจิยัใหเ้หมาะสมขึน้ เปลี่ยนระเบยีบวธิวีจิยั 
ปรบัลดตวัอย่างในโครงการ ปรบัลด Output หรอื Outcome ฯลฯ ใหน้กัวจิยัจดัทํา
หนังสอืขออนุมตัมิายงัมหาวทิยาลยั โดยจะต้องจดัทําเอกสารประกอบการขออนุมตั ิ
ดงัน้ี  
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ตวัอย่างกรณีท่ี 1 และกรณีท่ี 2 : การขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ 

 
 

อาจารย ์C  สงักดั คณะ/สถาบนั....... 

โครงการ B

ตอ้งเดนิทางไปศกึษาต่อทีต่่างประเทศ 

ทาํใหไ้มส่ามารถมาทาํงานต่อไดใ้นโครงการวจิยั
 

ลงนาม.......................................... 
(คณบด/ีผูอ้าํนวยการสถาบนั) 
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โครงการ A 
 
 
อาจารย ์ B 
คณะ  C 

………….……………..   ………………………….. 
   (หวัหน้าโครงการ)        (ลงชื่อหวัหน้าสว่นงาน) 
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ตวัอย่างกรณีท่ี 3 : หนังสือขออนุมติัเปล่ียนรายละเอียดโครงการวิจยั 

 

รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ

อาจารย ์B 
 

โครงการ A 

โครงการ D

       ลงชื่อ  อาจารย ์B              ลงชื่อ      รศ. C 

               หวัหน้าโครงการ                 หวัหน้าสว่นงาน
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ชื่อโครงการ โครงการ A ชื่อโครงการ โครงการ A 
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การปิดบญัชี และการคืนเงินทุนคงเหลือและดอกผลท่ีเกิดจากการเปิดบญัชี 
 
 เมื่อนักวิจยัดําเนินการโครงการวิจยัเสร็จสิ้นแล้ว และจะส่งรายงานผลการวิจยัให้กบั
มหาวทิยาลยั นักวจิยัจะต้องปิดบญัชโีครงการวจิยัพรอ้มทัง้จดัทําสรุปรายละเอยีดค่าใชจ้่ายเป็น
ภาพรวมทัง้โครงการ และหากมเีงนิทุนวิจยัคงเหลือ นักวจิยัจะต้องส่งคนืเงนิทุนวิจยัคงเหลือ
รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากการเปิดบญัชโีครงการตัง้แต่แรก โดยทําหนังสอืขออนุมตัคินืเงนิทุนวจิยั
คงเหลอืพรอ้มดอกผล ผ่านส่วนงานต้นสงักดั และส่งไปยงั กองบรหิารงานวจิยั เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งก่อนนําสง่กองคลงั เพื่อเป็นรายไดม้หาวทิยาลยัต่อไป  ทัง้น้ี ใหน้กัวจิยัสัง่จ่ายเชค็ใน
นาม “มหาวทิยาลยัมหดิล”  
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ตวัอย่างหนังสือขอปิดบญัชีของโครงการวิจยั 

 
คณะ...........................

มหาวทิยาลยัมหดิล 
ถนน............................. ตําบล................ 
อาํเภอ.................จงัหวดั......................... 

     โทร.....................  โทรสาร. .................... 
 
ที ่ศธ 0517........./....... 
วนัที ่   ...............................        
เรือ่ง ขอปิดบญัชโีครงการวจิยั 
  
เรยีน     ผูจ้ดัการธนาคาร.................. 
 

ตามทีข่า้พเจา้........................... สงักดั.................. ไดเ้ปิดบญัชโีครงการวจิยั ประเภท
ออมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“................................................”  โดยมรีายชื่อผูม้อีาํนาจในการสัง่จา่ย ดงัน้ี 

 
 1. .................................   หวัหน้าโครงการ 
 2. ..................................  ผูร้ว่มวจิยั 
 3. ..................................  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
 

 บดัน้ี โครงการวจิยัไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้  จงึใครข่อปิดบญัชดีงักล่าว พรอ้มทัง้ขอให้
สัง่จา่ยเชค็เงนิทุนวจิยัคงเหลอืและดอกผลทีเ่กดิจากการเปิดบญัช ี ในนาม “มหาวทิยาลยัมหดิล” 
ต่อไปดว้ย 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคณุยิง่ 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 

ลงนาม   ............................... หวัหน้าโครงการ 
ลงนาม   ............................... ผูร้ว่มวจิยั 
ลงนาม    .............................. เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
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บทท่ี 4 
ปัญหาท่ีพบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

 
 ในการดําเนินการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัและการใชเ้งนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีผ่่านมา
ของคณาจารย ์นกัวจิยั และผูป้ระสานงาน ซึง่มหาวทิยาลยัไดม้รีะเบยีบและแนวทางใหถ้อืปฏบิตัแิลว้ก็
ตามแต่กย็งัพบปญัหาอกีหลายประการ ดงัต่อไปน้ี 
 

ปัญหาท่ีพบ/ข้อเสนอแนะ 
1.  คณาจารย ์นกัวจิยั และผูป้ระสานงานไมรู่ ้ ไมเ่ขา้ใจระเบยีบและแนวปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
2.  คณาจารย ์นักวจิยั และผูป้ระสานงานขาดความรอบคอบในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ      
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

3. คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานขาดการติดตามข่าวสารในระเบียบ/ประกาศ  
มหาวทิยาลยั 
4. คณาจารย ์นกัวจิยั และผูป้ระสานงานขาดความรูค้วามเขา้ใจในระบบการเบกิจ่ายเงนิ 
5.  ขาดการประสานงานภายในของส่วนงาน อาทเิช่น เจา้หน้าทีก่ารเงนิและพสัดุ ของส่วนไม่
แจง้ใหน้กัวจิยัมารบัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัจงึทาํใหเ้กดิการล่าชา้ในการทาํวจิยั 

6.  ผูป้ระสานงานบางสว่นงานมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่จะทาํใหเ้กดิความเสีย่งสงู 
    เน่ืองจากผูป้ระสานงานจะขาดความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการรบัทุนอุดหนุนการวจิยั 
7.  คณาจารยแ์ละนกัวจิยัสง่รายงานความกา้วหน้า/รายงานฉบบัสมบรูณ์ ล่าชา้กวา่แผนที ่
    กาํหนด จะสง่ผลต่อการไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยังวดถดัไป 
8.  นกัวจิยัมกัขออนุมตัเิปลีย่นแปลงหลงัจากทีไ่ดด้าํเนินการไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
9. นกัวจิยัขออนุมตัจิดัซือ้ครภุณัฑไ์มต่รงกบัรายการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 

แนวทางการแก้ไข 
1. คณาจารย์ นักวิจยั และผู้ประสานงานควรศึกษาระเบียบ/ประกาศหรอืแนวทางในการ

ปฏบิตัขิองมหาวทิยาลยัอยูต่ลอดเวลา  
2. คณาจารย ์นักวจิยั และผูป้ระสานงานควรตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนทุกครัง้

ทีจ่ะสง่ออกจากสว่นงาน 
3. ส่วนงานควรมกีารจดัประชุมภายในเพื่อแจง้ใหน้ักวจิยั/ผูป้ฏบิตัิงานทราบข่าวสารความ

คบืหน้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหท้ราบปญัหาอุปสรรคในการทาํงาน เพื่อทบทวนการทํางาน
และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบ 

4. ผูป้ระสานงานของส่วนงานควรมกีารทําหนังสอืแจง้เตอืนนักวจิยัเมื่อใกล้ถงึกําหนดเวลา
การสง่ผลงานวจิยั เน่ืองจากนกัวจิยัแต่ละทา่นจะมภีารกจิในเรื่องการเรยีนการสอนมาก 

5. หากมกีารเปลีย่นแปลงรายการทุกครัง้นกัวจิยัควรทาํหนงัสอืเพือ่ขออนุมตัเิปลีย่นแปลง
ก่อนดาํเนินการ 
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ก 
กระบวนการเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 18 
กระบวนการพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั 6 
การขออนุมตัเิปลีย่นแปลงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยของ
โครงการวจิยั 21 
การจดัทาํรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตามวงเงนิทีไ่ดร้บัทุน 14 
การจดัทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยั 8 
การบรหิารเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัของสว่นงาน 12 
การปิดบญัชแีละการคนืเงนิคงเหลอืและดอกผลทีเ่กดิจากการ
เปิดบญัช ี27 
การเปิดบญัชทุีนอุดหนุนการวจิยัของโครงการ 12 
การสง่รายงานผลการวจิยั 8 
กาํหนดการสมคัรขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยั 6 
 

ต 
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ดา้นการวจิยั 5 
 

ท 
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 3 
 
 
 
 
 

 

 
 
ป 
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 2 
 

พ 
พนัธกจิ 1 
 

ย 
ยทุธศาสตรห์ลกั 1 
 

ว 
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํคูม่อื 2 
วตัถุประสงคข์องการใหทุ้นอุดหนุนการวจิยั 4 
วสิยัทศัน์ 1 
 

ห 
หลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 10 

 

 

 

ดชันี
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ภาคผนวก ก 
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        ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
     ว่าด้วย  การบริหารเงินอดุหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

................................................... 
โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงระบบการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัให้

สอดคล้องกบัการส่งเสรมิ การสรา้งผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  และเพื่อใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุน
โครงการวจิยัที่ไดร้บัจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  คล่องตวั  
โปร่งใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้   สามารถเอือ้อํานวยต่อการพฒันาความเป็นเลศิทางวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา   ๒๔ (๒)   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๕๐    สภามหาวทิยาลยัมหดิล ในการประชมุครัง้ที ่๔๑๖ เมือ่วนัที ่๑๘ มถุินายน ๒๕๕๑ 
จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล  ว่าดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุน
การวจิยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ” 

ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิจากรฐับาล
ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องส่วนงาน  และเงนิ
จากแหล่งทุนภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ยกเว้นเงนิที่ได้รบัจากแหล่งเงนิ ที่มี
ขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลยัในลกัษณะเป็นการว่าจา้งใหท้าํวจิยัตามวตัถุประสงคข์องแหล่งเงนิ 

ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.๒๕๔๗   
(๒) ระเบียบมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยเงนิอุดหนุนโครงการวิจยัที่ได้รบัจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๓)ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจากแหล่ง 
ทุนภายนอกมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  ประกาศ หรอืคาํสัง่อื่นใดในส่วนทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี  
หรอืทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
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-๒- 

ขอ้ ๕ ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัมหดิล 

   “สภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัมหดิล 

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล หรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

“ส่วนงาน” หมายถึง    สํานักงานอธิการบดี วทิยาเขต คณะ บณัฑติวทิยาลยั  
วทิยาลยั  สถาบนั สาํนกั ศนูย ์และสว่นงานทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 

“หวัหน้าส่วนงาน” หมายถึง รองอธิการบดทีี่ได้รบัมอบหมายจากอธิการบดใีห้
กํากบัดูแลวทิยาเขต คณบด ีผูอ้ํานวยการวทิยาลยั สถาบนั สํานัก ศูนย ์ และหวัหน้าส่วนงานที่
เรยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย 

“หน่วยงาน” หมายถึง  หน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารเงนิอุดหนุนการวิจยัของ
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน 

“ผูม้อีาํนาจอนุมตั”ิ หมายถงึ  อธกิารบดหีรอืหวัหน้าสว่นงาน  

                 “หลกัฐานการรบัจา่ย” หมายถงึ หลกัฐานทีแ่สดงว่าไดม้กีารรบัหรอืจ่ายเงนิ ไดแ้ก่
ใบเสรจ็รบัเงนิ หลกัฐานของธนาคารแสดงการรบัจ่ายเงนิ หลกัฐานการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูร้บัทีธ่นาคาร ใบนําสง่หรอืหลกัฐานอื่น ๆตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

“หัวหน้าโครงการวิจัย ” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่
มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิหรอืมอบหมาย  หรอืใหทุ้นมาปฏบิตัิงานวจิยัของมหาวทิยาลยัซึ่งมหีน้าที่
บรหิารโครงการ 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ” หมายถงึ  เงนิอุดหนุนการวจิยั
ทีไ่ดร้บัจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี 

                 “เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั” หมายถงึ  เงนิรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั  

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ” หมายถงึเงนิรายไดข้องส่วนงานที่
คณะกรรมการประจาํสว่นงานและสภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก” หมายถงึเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั
จากบุคคล หน่วยงาน  หรอืองคก์รภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ีไม่
รวมถงึแหล่งเงนิภายนอกทีว่า่จา้งใหม้หาวทิยาลยัหรอืบุคลากรของมหาวทิยาลยัทาํการวจิยั 
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-๓- 

ขอ้ ๖ วตัถุประสงคข์องการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั  มดีงัน้ี 

(๑) เพื่อใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัดําเนินไปอย่างคล่องตวั  
มปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้

(๒) เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการบริหารเงนิอุดหนุนการวิจยัที่เอื้อต่อการ
สง่เสรมิการวจิยั 

(๓) เพื่อให้มหาวิทยาลยั   ส่วนงาน   และแหล่งทุน     สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิ
อุดหนุนการวิจัย   ติดตามความก้าว หน้าและผลสัมฤทธิข์องโครงการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวจิยั และขอ้ตกลงของโครงการวจิยันัน้ 

(๔) เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานมขีอ้มลูการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีเ่ป็นระบบ 
เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๗  เงนิอุดหนุนการวจิยัม ี๔ ประเภท คอื  

(๑) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
(๒) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั 
(๓) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน 
(๔) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั  

ขอ้ ๘  การจดัทํางบประมาณเงนิอุดหนุนการวจิยั ตามขอ้ ๗ (๑) (๒) และ (๓)  ให้
ดาํเนินการดงัน้ี 

(๑ )  เงิน อุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ให้นักวิจัยเขียน
โครงการวจิยัเพื่อเสนอของบประมาณ ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิําหนด
โดยผ่านความเห็นชอบของส่วนงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  เมื่อไดร้บัอนุมตัโิครงการวจิยัและวงเงนิแล้ว  มหาวทิยาลยัจะขอ
จดัสรรเงนิงบประมาณแผน่ดนิต่อไป 

(๒) เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจดัทํา
งบประมาณเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัแลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณา
งบประมาณของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณา และนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ

(๓) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน ใหส้ว่นงานจดัทาํงบประมาณเงนิ
อุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํสว่นงาน
แลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณของมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา และนําเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ     

 

 



 34

 
-๔- 

ขอ้ ๙ ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานจดัใหม้หีน่วยงานเพื่อบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั
ของมหาวทิยาลยัและของสว่นงาน โดยมหีน้าที ่
  (๑)  รบัและจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
  (๒)  ควบคุมและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
  (๓)  จดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ยของโครงการวจิยั 
  (๔)  อื่น ๆ ตามทีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย   
 

ขอ้ ๑๐ ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารเพื่อรองรบัเงนิอุดหนุนการ
วจิยัที่แต่ละโครงการวจิยัได้รบัโดยเปิดบญัชใีนนาม “เงนิอุดหนุนการวิจยั(ชื่อส่วนงาน)................. 
มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิอยา่งน้อยสองคนลงนามคูก่นั 

ขอ้ ๑๑ การจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(๑) ใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานจดัทาํประกาศ หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และวธิกีาร
ปฏบิตัใินการขอรบัและการจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยั   

(๒)  ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานโอนเงินอุดหนุนการวิจัยที่จ ัดสรรให้แต่ละ
โครงการวจิยัเขา้บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยั ตามขอ้ ๑๐   ทัง้น้ีหากเป็นโครงการวจิยัของสว่นงานที่
บรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัเองใหโ้อนเขา้บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัของส่วนงาน    แต่หากเป็น
โครงการวจิยัรว่มของหลายสว่นงานทีม่หาวทิยาลยัเป็นผูบ้รหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั   ใหโ้อนเขา้
บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั  
 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานนําเงินที่ได้ร ับจากมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดส่งให้แต่ละ
โครงการวจิยัภายในวงเงนิที่ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  ทัง้น้ีหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิอุดหนุน
การวจิยัใหจ้ดัทําเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงาน  โดยคํานึงถงึความคล่องตวัในการ
บรหิารงานวจิยั วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ  

ขอ้ ๑๓  วธิกีารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(๑)  ใหห้วัหน้าโครงการวจิยันําเงนิทีไ่ดร้บัไปเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารในนาม 
“โครงการวจิยั..................” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิไมน้่อยกวา่สองในสามคน  

หากเงนิของโครงการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรรแต่ละครัง้มจีํานวนไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท  
หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขออนุมตัไิมเ่ปิดบญัชกีบัธนาคารกไ็ด ้
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-๕- 

 

หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขอ หรอืสว่นงานอาจกาํหนดใหห้น่วยงานเป็นผูบ้รหิารเงนิ
อุดหนุนการวจิยัแทนหวัหน้าโครงการวจิยักไ็ด ้

(๒)  การเบกิจ่ายเงนิวจิยัตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตามหมวดรายจ่ายใน
งบประมาณของโครงการวจิยั  

(๓)  อตัราเงนิเดือน  ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

(๔)  คา่วสัดุ และคา่ใชส้อยทีม่ไิดก้าํหนดใน (๓) ใหจ้า่ยตามทีจ่า่ยจรงิ 
(๕)  การจดัหาครุภณัฑ์ให้จดัหาตามรายการงบประมาณที่แหล่งทุนเห็นชอบ   

โดยให้หวัหน้าส่วนงาน  หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัเป็นผู้มอีํานาจอนุมตัิภายในวงเงนิและรายการ
งบประมาณที่ได้ร ับ ให้จัดหาด้วยวิธีตกลงราคาหรือ วิธีคัดเลือก  โดยเปรียบเทียบราคา  
คุณลกัษณะและคุณภาพเพื่อใหไ้ดค้รุภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ี ราคาเหมาะสม   และมคีวามคุม้ค่า ใน
การใชง้าน  และเมือ่จดัซือ้ครภุณัฑแ์ลว้มเีงนิคงเหลอืใหส้ง่คนืสว่นงานตน้สงักดั 

ให้หวัหน้าโครงการวิจยัประสานงานกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  ตามขัน้ตอนและกระบวนการจดัหา  รวมทัง้ใหม้กีารขึน้ทะเบยีนครุภณัฑไ์วก้บัสว่น
งานเมือ่ไดต้รวจรบัครภุณัฑน์ัน้แลว้ โดยโครงการวจิยัมสีทิธใิชแ้ละมหีน้าทีค่วบคุมดแูลบํารุงรกัษา  
ส่วนการโอน การจําหน่าย การคํานวณค่าเสื่อมราคาในระบบบญัช ีตลอดอายุการใชง้านของ
รายการครภุณัฑด์งักล่าวเพือ่การตรวจสอบพสัดุประจาํปีตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหง้านพสัดุของ
สว่นงานเป็นผูด้าํเนินการ 

เมือ่สิน้สดุโครงการวจิยั   ใหห้วัหน้าสว่นงานซึง่หวัหน้าโครงการวจิยัสงักดั เป็นผู้
พจิารณากาํหนดหน่วยงานภายในสว่นงานทีจ่ะใช ้ควบคุมดแูลบาํรงุรกัษาครภุณัฑน์ัน้ 

(๖)กรณีมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรายการการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
แหล่งทุน  สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การดําเนินการของโครงการวิจัย         
ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวตอ้งไม่ทําใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัลดลงในสาระสาํคญั   โดย
การขอเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในงบรายจ่ายเดียวกนัให้หวัหน้าโครงการวิจยัขออนุมตัิต่อ
หวัหน้าสว่นงาน   และในกรณเีปลีย่นแปลงต่างงบรายจา่ยใหเ้สนออธกิารบดอีนุมตั ิ 

ขอ้ ๑๔ โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

(๑ ) การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอ
โครงการวจิยัผ่านผูบ้งัคบับญัชา ตามลําดบัชัน้จนไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจอนุมตัใิหด้ําเนินการ
เสนอโครงการวจิยั 

(๒) การรบัเงนิอุดหนุนการวจิยัจากทุกแหล่งทุน ใหแ้หล่งทุนนําเงนิเขา้เป็นรายได้
มหาวทิยาลยัหรอืสว่นงานแลว้แต่กรณ ี     หา้มหวัหน้าโครงการวจิยัรบัเงนิโดยตรงจากแหล่งทุน 



 36

 
-๖- 
 

หากมกีรณีทีแ่หล่งทุนสง่เงนิทุนอุดหนุนการวจิยัใหห้วัหน้าโครงการวจิยัโดยตรง ให้
หวัหน้าโครงการวจิยัโอนเงนิดงักล่าวทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสว่นงานเพือ่จดัสรรต่อไป 

(๓) การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อเข้าเป็นรายได้
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน ใหด้าํเนินการตามอตัราในประกาศของมหาวทิยาลยั 

(๔)  เมือ่ไดร้บัเงนิตาม  (๒) ใหม้หาวทิยาลยั หรอืสว่นงานโอนเงนิทีจ่ดัสรรแลว้  เขา้
บัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๑๐  และให้หน่วยงานจัดส่งเงินที่ได้ร ับจัดสรรแล้วให้กับ
โครงการวจิยัต่อไป 

ขอ้ ๑๕  วธิกีารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้ําเนินการตามขอ้กําหนด
และเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนัไวร้ะหวา่งมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 

การดาํเนินการใดทีไ่มไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 
ใหนํ้าความในขอ้  ๑๓  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 

ขอ้ ๑๖ ในกรณีผูไ้ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ไมส่ามารถทาํการวจิยัต่อไปได ้  
ให้หวัหน้าโครงการวิจยัรายงานต่อหวัหน้าส่วนงานภายในเจ็ดวนั นับตัง้แต่วนัที่ทราบว่าไม่
สามารถดาํเนินการต่อไปได ้เพื่อพจิารณาสัง่การตามความเหมาะสม และรายงานใหม้หาวทิยาลยั
ทราบโดยเรว็ 

ขอ้ ๑๗  ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัสง่รายงานวจิยัเสนอแหล่งทุน ดงัน้ี 

(๑) รายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยัทุกหกเดอืน และเมือ่สิน้สดุโครงการวจิยั 
(๒) รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
(๓) ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการในประเทศ หรอืต่างประเทศ (ถา้ม)ี   
(๔) ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรใ่นเอกสารทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ (ถา้ม)ี 
กรณีแหล่งทุนกําหนดวธิกีารรายงานวจิยัเป็นอย่างอื่น ใหห้วัหน้าโครงการวจิยั

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีแ่หล่งทุนกาํหนด 

ขอ้ ๑๘ ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัทีร่บัเงนิอุดหนุนการวจิยัไปบรหิารเอง จดัส่งหลกัฐานการ
รบัจ่าย และรบัรองความถูกต้องมาที่หน่วยงานทุกครัง้ที่มกีารเบกิเงนิงวดถดัไป หรอืตามที่
หน่วยงานกําหนด และหน่วยงานตอ้งเกบ็หลกัฐานการรบัจ่ายไวเ้พื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่สบิปี 

ในกรณีทีห่วัหน้าโครงการวจิยัไม่ไดบ้รหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัเอง ใหห้น่วยงาน
ดาํเนินการตามขอ้ ๑๓ ,๑๘ วรรคแรก และขอ้ ๑๙ โดยอนุโลม 
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-๗- 

ในกรณีโครงการวิจัยที่ได้ร ับเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๗(๔) ได้รบัความ
เหน็ชอบจากหวัหน้าสว่นงานใหจ้ดัทาํรายงานการเงนิเองได ้ ใหโ้ครงการวจิยัเกบ็หลกัฐานการรบั
จ่ายไวเ้พื่อรบัการตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี และจดัสง่รายงานการเงนิใหห้น่วยงานตาม
ระยะเวลาทีห่น่วยงานกาํหนด 

ขอ้ ๑๙ กรณีสิ้นสุดโครงการวิจยัแล้ว ปรากฏว่ามเีงนิทุนวิจยัคงเหลือในบญัชีเงนิฝาก
ธนาคารให้หวัหน้าโครงการวิจยันําเงนิคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี)  และสมุดบญัชีเงนิฝาก 
(ตน้ฉบบั) สง่หน่วยงานภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้สุดโครงการวจิยัเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบ
และทาํรายงานเสนอมหาวทิยาลยั  สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป  

กรณสีิน้สดุโครงการวจิยัแลว้ ปรากฏวา่มเีงนิทุนวจิยั และดอกผลคงเหลอืในบญัชี
เงินอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ให้หน่วยงานดําเนินการส่งเงินและดอกผลคงเหลือคืน
มหาวทิยาลยั สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป 

ขอ้ ๒๐  ใหส้่วนงานจดัใหม้กีารควบคุมดูแล    เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการรบั - จ่ายเงนิอุดหนุน
การวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์และหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน มกีารรายงานที่
ถูกตอ้งครบถว้น มกีารควบคุมดแูลทรพัยส์นิใหม้คีวามปลอดภยัและอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน และ
มกีารเกบ็หลกัฐานการรบัจา่ยไวใ้นทีป่ลอดภยัมใิหส้ญูหาย 

ขอ้ ๒๑  ใหม้หาวทิยาลยัจดัใหม้กีารตรวจสอบทางการเงนิ และตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ขอ้ ๒๒  เงนิอุดหนุนการวจิยัที่มหาวทิยาลยั ส่วนงาน หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัได้รบั
ก่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการวจิยั 

ขอ้  ๒๓ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามขอ้บงัคบัน้ี   ในกรณีทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธกิารบดมีอีาํนาจวนิิจฉยัสัง่การใหป้ฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและถอืเป็นทีส่ดุ 

 

                                        ประกาศ ณ วนัที ่     ๘       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        (ลงนาม)  วจิารณ์  พานิช 
       (ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์  พานิช) 

                                                             นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล 
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ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2551 

******************** 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนการ
วจิยัจากรฐับาลและเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัมหดิลใหม้คีวามคล่องตวัและเอื้ออํานวยในการ
ดาํเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถตรวจสอบได ้

 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 12 แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ย การบรหิารเงนิ

อุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 อธกิารบดจีงึวางหลกัเกณฑว์ธิกีารรบัเงนิและการเบกิจา่ยเงนิอุดหนุน
การวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ  เงนิรายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล และเงนิรายไดส้่วนงาน ไว้
ดงัน้ี 

1. ใหย้กเลกิ  
(1) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจ่ายเงนิ

ทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ พ.ศ. 2548 
(2) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจ่ายเงนิ

ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภททุนส่งเสรมินักวจิยัรุ่นใหม่ และทุนส่งเสรมินักวจิยัรุ่นกลาง จากเงนิ
รายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2547 

(3) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจ่ายเงนิ
ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภททุนส่งเสรมิโครงการวจิยัประยุกต์ ทุนส่งเสรมิโครงการวจิยัร่วมทุน 
และทุนสง่เสรมิโครงการวจิยัมุง่เป้าหมาย จากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 

2. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
 เมื่อมหาวทิยาลยัอนุมตัใินหลกัการโครงการและงบประมาณแล้วใหก้องคลงั เบกิจ่าย 
เงนิตามงวดทีม่หาวทิยาลยัตกลงกบัหวัหน้าโครงการวจิยัและตามเงือ่นไขทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 
โดยเบกิจา่ยโอนเงนิไปยงัสว่นงานและใหส้ว่นงานโอนเงนิทุนใหก้บันกัวจิยั 

3. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
3.1 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการโครงการวิจัยที่ได้ร ับทุนจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ แล้ว ให้กองคลังเบิกจ่ายและโอนเงินทุนให้กับส่วนงานตามงวดที่
มหาวทิยาลยัตกลงกบัหวัหน้าโครงการวจิยั  
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3.2 เงินงวดแรกจะจ่ายให้เมื่อโครงการวิจยัได้รบัอนุมตัิ งวดถัดไปจะจ่ายให้เมื่อ

หวัหน้าโครงการวจิยัส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจยัพร้อมรายงานแสดงการใช้จ่าย
เงนิทุนงวดก่อนและมหาวทิยาลยัเหน็ชอบแลว้ สาํหรบัเงนิงวดสุดทา้ย 10% มหาวทิยาลยัจะจ่าย
ใหเ้มือ่หวัหน้าโครงการสง่มอบรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์แลว้  

ทัง้น้ีหากหวัหน้าโครงการวิจยัไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าหรืองานวิจยัฉบบัสมบูรณ์  
มหาวทิยาลยัอาจใหย้ตุโิครงการและยตุกิารสนบัสนุนทุนตามขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ได ้

4. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ใหส้่วนงานจดัทําเป็นประกาศหลกัเกณฑ์
การเบกิจา่ยเงนิตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายการใหทุ้นของสว่นงาน 

5. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งเงนิทุนภายนอก ใหส้่วนงานเบกิจ่ายและโอนเงนิทุน
ใหก้บันักวจิยัตามงวดทีร่ะบุในสญัญารบัทุนวจิยักบัแหล่งทุนภายนอก และใหส้่วนงานวางระบบ
การจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําให้การดําเนินงานวิจัย
หยดุชะงกัหรอืเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานวจิยั 

6. เงนิอุดหนุนการวจิยัที่มหาวทิยาลยั ส่วนงาน หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัได้รบัก่อนที่
ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการวจิยั 
 
   ทัง้น้ี    ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
       
 
                (ลงนาม)  ปิยะสกล   สกลสตัยาทร 
                   (ศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร) 
                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
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ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหาร        
เงินอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2551 

******************** 
 

อาศยัอํานาจตามความในข้อ 13 (3) แห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงิน
ทุนอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.2551 อธกิารบดจีงึวางหลกัเกณฑแ์ละอตัราหมวดรายจ่ายงบประมาณโครงการวจิยั  
จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ และเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ไวด้งัน้ี 

 
 ประกาศน้ีใช้เป็นหลักเกณฑ์และอัตราหมวดรายจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยที่ได้ร ับทุน 
อุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิและเงนิรายได้ของมหาวทิยาลยัโดยมอีตัราตามหมวด
รายจา่ย ดงัน้ี 

 1. งบบุคลากร ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้าง
ชัว่คราว ค่าจา้งลกูจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน และปฏบิตังิานเตม็เวลา และจะตอ้งออกคาํสัง่จา้ง
จากหวัหน้าสว่นงาน โดยใชอ้ตัราคา่จา้ง ดงัน้ี 

 วฒุปิรญิญาเอก    อตัราเดอืนละ 17,100-20,000  บาท 
 วฒุปิรญิญาโท    อตัราเดอืนละ 12,700-18,000  บาท 
 วฒุปิรญิญาตร ี    อตัราเดอืนละ 11,000-15,000  บาท 
 วฒุ ิปวส. (วชิาชพีชัน้สงู)   อตัราเดอืนละ   9,300  บาท 
 วฒุ ิปวช. (วชิาชพีชัน้ตน้/หรอืเทยีบเทา่) อตัราเดอืนละ   7,700  บาท 

โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของหวัหน้าโครงการ 
 2. งบดาํเนินงาน  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
      2.1 ค่าตอบแทน  หมายถงึ ค่าตอบแทน หวัหน้าโครงการและผูร้่วมวจิยั โดยคดิ

จากฐานเงนิเดอืนปกตคิูณเปอร์เซน็ต์ของเวลาที่นักวจิยัทํางานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงนิค่าตอบแทนไม่เกนิ 
20% ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ  สาํหรบัทุนส่งเสรมินักวจิยัรุ่นใหม่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แก่หวัหน้าโครงการ เดอืนละ 5,000 บาท และทุนส่งเสรมินักวจิยัรุ่นกลางจะจ่ายค่าตอบแทนแก่หวัหน้า
โครงการเดอืนละไมเ่กนิ 10,000 บาท 

       2.2 ค่าใชส้อย  ทีค่วบคุมอตัราไดแ้ก่ ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศใหไ้ม่เกนิชัน้
ประหยดั ค่าที่พกัตามจรงิแต่ไม่เกนิ 1,500 บาท/วนั/คน ทัง้น้ีค่าใชส้อยทัง้หมดต้องไม่เกนิ 15% ของ
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นขอใหเ้สนออธกิารบดพีจิารณาอนุมตัเิป็นกรณไีป  

3. งบลงทุน  ควบคุมอตัราคา่ครุภณัฑ ์ ไมเ่กนิ 20%ของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
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 ในกรณีทีม่ปีญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามขอ้ประกาศนี้ ใหอ้ธกิารบดมีอีํานาจวนิิจฉัยสัง่การให้
ปฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและคาํสัง่การของอธกิารบดถีอืเป็นทีส่ดุ 
 
   ทัง้น้ี    ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25     กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 
 
          (ลงนาม)  ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
                   (ศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร) 
                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
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สญัญาเลขท่ี งป…../……. 

สญัญารบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
จากเงินงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลยัมหิดล ประจาํปีงบประมาณ .......... 

 

สญัญาน้ีทําขึน้ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล  เมื่อวนัที.่................................................................
ระหวา่งมหาวทิยาลยัมหดิล โดย รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรยีกวา่ “ผูใ้ห้
ทุน” ฝา่ยหน่ึง กบั.......................................สงักดั...........................................ซึ่งต่อไปน้ีในสญัญาจะ
รวมเรยีกวา่ “ผูร้บัทุน” อกีฝา่ยหน่ึง คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัมขีอ้ความต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รบัทุนตกลงรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน 
ประจาํปีงบประมาณ............. เพือ่การวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 (ภาษาไทย)....................................................................................................................................... 
 (ภาษาองักฤษ) ………………………………...……………...……………………………………………… 
ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาจะเรยีกว่า “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงนิ ……….. บาท (……………) 
มรีะยะเวลาดาํเนินการ 1 ปีงบประมาณ นบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม  ……… ถงึวนัที ่30  กนัยายน ........... 
 ขอ้ 2 ผูใ้หทุ้นและผูร้บัทุนตกลงจะแบง่จา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็นงวด ๆ ดงัน้ี 
 งวดที ่1  จาํนวนเงนิรอ้ยละ 60 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิคดิเป็นเงนิ ............ บาท 
(................................) จะจา่ยใหเ้มือ่สว่นงานไดร้บัอนุมตัเิงนิงวดวจิยัแลว้ 
 งวดที ่2    จาํนวนเงนิรอ้ยละ 30 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิคดิเป็นเงนิ............บาท 
(..................................) จะจา่ยใหเ้มือ่ผูร้บัทุนขออนุมตัเิบกิเงนิพรอ้มกบัสง่รายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่
1 และรายงานคา่ใชจ้า่ยในงวดที1่ ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงาน ไปยงัผูใ้หทุ้นแลว้ 
 งวดที ่3  จาํนวนเงนิรอ้ยละ 10 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั ิคดิเป็นเงนิ..............บาท 
(.................................) จะจ่ายใหเ้มือ่ผูร้บัทุนขออนุมตัเิบกิเงนิพรอ้มสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที่
ผ่านการประเมนิและไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข (ถ้าม)ี และส่งหลกัฐานการเสนอขอตพีมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
พรอ้มรายงานคา่ใชจ้า่ยทีค่งเหลอื ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงานไปยงัผูใ้หทุ้นแลว้ 
 ขอ้ 3 ผูร้บัทุนจะตอ้งเสนอรายงานความกา้วหน้าของโครงการตามแผนทีผู่ใ้หทุ้นกําหนดภายใน
เวลาทุก 6 เดอืน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวจิยัตามโครงการแลว้ ผูร้บัทุนจะตอ้งเสนอ
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อผูใ้หทุ้น 
 ขอ้ 4 ผูร้บัทุนทราบและเขา้ใจขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุนการ
วจิยั พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
ของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551   และจะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัฯ และประกาศขา้งตน้โดยเครง่ครดั 
 ขอ้ 5 ผูร้บัทุนจะตอ้งรบัผดิชอบแต่โดยลําพงัต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอืสทิธใิด  ๆ 
ในทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลภายนอกซึง่ผูร้บัทุนนํามาใชป้ฏบิตังิานวจิยัตามสญัญาน้ี 
 ขอ้ 6 ผูร้บัทุนจะตอ้งทาํงานวจิยัตามโครงการน้ีดว้ยความวริยิะอุตสาหะ และรบัรองวา่จะไมนํ่างานตาม
โครงการวจิยับางสว่น หรอืทัง้หมดไปใหผู้อ้ื่นรบัชว่ง เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หทุ้นก่อน  
 ขอ้ 7 ผูร้บัทุนจะตอ้งรบัผดิชอบการดาํเนินการวจิยั โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูเ้กีย่วขอ้ง 
ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามจรยิธรรมการวจิยัในคน/ในสตัวท์ดลองและความปลอดภยัทางดา้นชวีภาพ ดา้นเคม ี
ดา้นรงัส ีและดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
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ข้อ 8 หากผู้ร ับทุนมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโครงการและรายจ่าย

งบประมาณในหมวดต่าง ๆ หรอืการขอขยายระยะเวลาดําเนินการวจิยั หรอืรายละเอยีดอื่นใดที่เป็น
สาระสาํคญัในโครงการ ผูร้บัทุนจะตอ้งทาํคาํเสนอขออนุมตัพิรอ้มชีแ้จงเหตุผลไปยงัผูใ้หทุ้น และผูใ้หทุ้น
จะตอ้งแจง้ผลมายงัผูร้บัทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัคาํเสนอขออนุมตั ิ
 ขอ้ 9 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวจิยัหรอืส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ จะขอขยายไดไ้ม่เกนิ 2 
ครัง้ ๆ ละไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 ขอ้ 10 ในกรณีที่ผูร้บัทุนละทิ้งโครงการ หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูใ้ห้ทุนจะมี
หนังสอืแจ้งให้ผูร้บัทุนทราบโดยจะมกีําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ผูร้บัทุนปฏบิตัใิหถู้กต้องตาม
สญัญา หากผูร้บัทุนไมป่ฏบิตัติามระยะเวลาทีก่าํหนดดงักลา่ว ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและ
ผูร้บัทุนยนิยอมชดใชค้นืเงนิทุนทัง้หมด หรอืบางสว่นตามทีผู่ใ้หทุ้นเหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจาก
เงนิทุนนัน้ ตลอดจนอุปกรณ์การวจิยัทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้นภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีผู่ร้บัทุนไดร้บัหนังสอื
แจง้จากผูใ้หทุ้น 
 ในกรณีผูร้บัทุนไม่สามารถดําเนินการวจิยัตามโครงการต่อไปได ้หรอืไม่อาจดําเนินการวจิยัให้
แลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลา และประสงคจ์ะขอยตุกิารวจิยัตามโครงการทีไ่ดร้บัทุน ผูร้บัทุนจะตอ้งยืน่คาํ
รอ้งพรอ้มชี้แจงเหตุผลเสนอต่อผูใ้หทุ้นเพื่อขออนุมตัยิุตโิครงการ และยนิยอมชดใชค้นืเงนิทัง้หมดหรอื
บางสว่นตามทีผู่ใ้หทุ้นเหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิทุนนัน้ ตลอดจนอุปกรณ์การวจิยัทัง้หมด
แก่ผูใ้หทุ้นภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ร้บัทุนไดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูใ้หทุ้น 
 ขอ้ 11 ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิขึน้จากโครงการทีไ่ดร้บัทุนน้ีใหต้กเป็นกรรมสทิธข์องผูใ้หทุ้น 
สาํหรบัการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัผูร้บัทุน ซึง่เกดิจากการนําทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชเ้ชงิพาณิชยใ์ห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หทุ้นกาํหนด 
 ขอ้ 12 การรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์และบทคดัย่อภาษาไทย/ภาษาองักฤษหรอืผลงานวจิยัที่
ตพีมิพ์ ผูร้บัทุนจะต้องระบุขอ้ความเป็นกติตกิรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวจิยัได้รบั
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล” หรอืภาษาองักฤษวา่ “This research project is supported 
by Mahidol University”  

ขอ้ 13 เอกสารแนบท้ายสญัญาให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สญัญา ขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหถ้อืตามขอ้ตกลงในสญัญา และในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญา
น้ีขดัหรอืแยง้กนัเองหรอืมไิดก้ลา่วไวใ้หถ้อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยัของผูใ้หทุ้น 
 สญัญาฉบบัน้ีทาํขึน้ 3 ฉบบั โดยมขีอ้ความตรงกนั คูส่ญัญาทัง้ 2 ฝา่ยไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความ
โดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และต่างเกบ็ไวฝ้า่ยละ 1 ฉบบั อกีฉบบัหน่ึง
จะเกบ็รกัษาไวท้ี ่กองบรหิารงานวจิยั สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ลงชือ่......................................................... ผูใ้หทุ้น    ลงชือ่................................................... ผูร้บัทุน 
       (........................................................)             (....................................................) 
            รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ     หวัหน้าโครงการวจิยั 
 

ลงชือ่........................................................ พยาน      ลงชือ่...................................................... พยาน 
    (...............................................................)                      (..................................................) 
หวัหน้าสว่นงาน/หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย                       ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานวจิยั 

-2- 
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ผนวก 1 

ตวัอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจยัท่ีได้รบั 
ประเภทเงินงบประมาณแผน่ดิน  ประจาํปี.................. 

ชื่อโครงการ 
ชื่อหวัหน้าโครงการ นาย/นาง/นางสาว 

สงักดัภาควชิา,คณะ/สถาบนั,โทรศพัท,์ E-mail address; โทรศพัท ์(กรณุาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก) 
 

1. งบบคุลากร        รวมเป็นเงิน (บาท) 
 ไดแ้ก่ รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน คา่จา้งประจาํ คา่จา้งชัว่คราว   (บาท) 
 คา่จา้งลกูจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน และปฏบิตังิานเตม็เวลาและตอ้งมคีาํสัง่จา้งจาก 

หวัหน้าสว่นงานจา้งในอตัราคา่จา้ง  ดงัน้ี 

วฒุปิรญิญาเอก    เดอืนละ       17,100-20,000 บาท 

วฒุปิรญิญาโท    เดอืนละ       12,700-18,000 บาท 

วฒุปิรญิญาตร ี    เดอืนละ       11,000-15,000 บาท 

วฒุ ิปวส. (วชิาชพีชัน้สงู)   เดอืนละ         9,300 บาท 

วฒุ ิปวช. (วชิาชพีชัน้ตน้/หรอืเทยีบเทา่ ม.๖)  เดอืนละ         7,700 บาท 

โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของหวัหน้าโครงการ 
2. งบดาํเนินงาน        รวมเป็นเงิน (บาท) 
    2.1 ค่าตอบแทน        (บาท) 
 คา่ตอบแทนหวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยั โดยคดิจากฐานเงนิเดอืนปกตคิณูเปอรเ์ซน็ตข์องเวลาที่
นกัวจิยัทาํงานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงนิคา่ตอบแทนไมเ่กนิ 20% ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ 
   2.2 ค่าใช้สอย  
 ไดแ้ก่ คา่จา้ง,คา่เชา่, คา่ซ่อมบาํรงุรกัษาครภุณัฑข์องราชการ , คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (บาท)  
 ไปราชการในประเทศชัว่คราว, คา่ทีพ่กั,คา่ยานพาหนะ,คา่เบีย้เลีย้ง,ใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่าํหนดใน 

พระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการและตามระเบยีบของกระทรวงการคลงั 
คา่จา้งพมิพเ์อกสาร,คา่จา้งวเิคราะหข์อ้มลู, คา่เจาะเลอืด ฯลฯไมร่วมถงึคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป 

ต่างประเทศเน่ืองจากสาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุนใหใ้ชเ้งนิอุดหนุนวจิยัเดนิทางไปต่างประเทศ 

ค่าใช้สอยท่ีควบคมุอตัราได้แก่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศให้ไม่เกินชัน้ประหยดั ค่าท่ีพกั
ตามจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาท/วนั/คน ทัง้น้ีค่าใช้สอยทัง้หมดต้องไม่เกิน 15% ของวงเงินท่ีได้รบัอนุมติั 

    2.3 ค่าวสัด ุ  ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 1) วสัดุสาํนกังาน ไดแ้ก่ กระดาษ หมกึโรเนียว กระดาษไข ฯลฯ    (บาท) 
 2) วสัดุวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ สารเคม ีสตัวท์ดลอง สมนุไพร ฯลฯ    (บาท) 
 3) วสัดุต่าง ๆ ไดแ้ก่ คา่ถ่ายเอกสาร คา่ฟิลม์ คา่ลา้งอดัรปู ฯลฯ    (บาท) 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค    
  สาํนกังบประมาณไมใ่หก้ารสนบัสนุน 

3. งบลงทนุ           รวมเป็นเงิน (บาท) 
สาํนกังบประมาณไมใ่หก้ารสนบัสนุน 

รวมจาํนวนเงินทัง้โครงการเป็นเงิน      รวมเป็นเงิน (บาท) 
                                                                                            ลายมอืชื่อหวัหน้าโครงการ 
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ผนวก 2 
ตวัอย่างรายละเอียดเงินงวดจาํแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายของโครงการวิจยัท่ีได้รบัทุน 

จากเงินงบประมาณแผน่ดิน  ประจาํปี ................ 
 

ชื่อโครงการ 
ชื่อหวัหน้าโครงการ นาย/นาง/นางสาว 

สงักดัภาควชิา,คณะ/สถาบนั,โทรศพัท,์ E-mail Adderss; โทรศพัท ์(กรณุาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก) 
 
 

รายละเอียด งวดท่ี 1(60%) 
(บาท) 

งวดท่ี 2(30%) 
(บาท) 

งวดท่ี 3 (10%) 
(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. งบบคุลากร  (โปรดระบุ) 
............................................ 
 

 

2. งบดาํเนินงาน  
    2.1 ค่าตอบแทน (โปรดระบุ)  
.................................................. 
 

 

    2.2 ค่าใช้สอย  (โปรดระบุ) 
……………………………………….. 
 

 

2.3 ค่าวสัด ุ(โปรดระบุ) 
……………………………………… 
 

 

3. งบลงทนุ   (ถ้ามี) (โปรดระบุ) 
.................................................... 
 

 

 

รวมทัง้ส้ิน 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

............................................ 
          หวัหน้าสว่นงาน 

 

........................................
ลายมอืชื่อหวัหน้าโครงการ
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ปกปิด 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัยทีไ่ด้รับทุนจากมหาวทิยาลยัมหิดล 
คร้ังท่ี..........ระหวา่งเดือน........................พ.ศ. ...........- เดือน......................พ.ศ. ........... 

 
1. ไดรั้บอนุมติัทุนอุดหนุนการวิจยัประจาํปีงบประมาณ............................ 
A  ทุนส่งเสริมนักวจัิยรุ่นใหม่    B  ทุนส่งเสริมนักวจัิยรุ่นกลาง 
C  ทุนสนับสนุนนักวจัิยพีเ่ลีย้ง (Mentorship)    D  ทุนส่งเสริมโครงการวจัิยร่วมทุน 
E  ทุนส่งเสริมโครงการวจัิยมุ่งเป้าหมาย  

 1. Post genomic medicine   2. Tissue Engineering    
 3. Bio-engineering   4. Stem Cell Research 
 5. Systems Biology   6. Material Science 
 7. Nanotechnology  and Nanoscience 
 8. การวจิยัเพื่อแสวงหามาตรการท่ีจะควบคุมและป้องกนัโรค/ภาวะท่ีเป็นปัญหาสุขภาพ
หรือสาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต เช่น อุบติัภยั โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ การติดสารเสพติด เป็นตน้ 

 9. การวจิยัเพื่อป้องกนั/ลดปัญหาการสร้างภาวะโลกร้อน 
 10. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรนํ้า 
 11. การวิจยัและพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. การวิจยัและพฒันาดา้นภาษา ศิลปวฒันธรรม เพือ่การอนุรักษ ์

F  ทุนอุดหนุนการตั้งกลุ่มวจัิย (Research Cluster)  
G  ทุนอุดหนุนการวจัิยชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
H  ทุนอุดหนุนการวจัิย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)..................................................................................................................... 
       (ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................... 
3. ช่ือหวัหนา้โครงการ............................................................................................................................ 
 สถานท่ีติดต่อ............................................................................................................................ 

MMAAHHIIDDOOLL  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm  ooff  TThhee  LLaanndd  

แบบ MU: 02 

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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 โทรศพัท.์...................................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ.................................ปี 
    เร่ิมโครงการวิจยัเม่ือเดือน.............................พ.ศ. ................ ถึงเดือน..........................พ.ศ. ............. 
5.งบประมาณรวมตลอดโครงการ............................บาท (ถา้เป็นโครงการต่อเน่ืองใหร้ะบุรายปีท่ีได้
ทุนดว้ย) 

 ปีท่ี 1 (25......) ........................................บาท  
 ปีท่ี 2 (25......)........................................บาท  
 ปีท่ี 3 (25......)........................................บาท 
6. เป้าหมาย/ผลงานหลกัของโครงการ 
 เป็นการระบุผลงานหลกัของโครงการคืออะไร และใคร (กลุ่มคน หน่วยงาน องคก์ร หรือ

บริษทัอุตสาหกรรม) ท่ีจะเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์หรือผูน้าํผลงานไปใช ้
7. วตัถุประสงคเ์ชิงกิจกรรม 
 เป็นการแสดงว่าโครงการจะศึกษาอะไร  เพื่อแกปั้ญหาหรือใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคเ์ชิง

จุดมุ่งหมาย  และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนงานวิจยัของโครงการวิจยั 
8. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการ : กรุณาอธิบายใหช้ดัเจนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี เช่น 

8.1 โครงการวิจยัสามารถก่อให้เกิดผลกระทบดา้นใดบา้ง อย่างไร (เช่น ในดา้นเศรษฐกิจ 
ก่อนท่ีจะมีโครงการวิจยั  เดิมมีผลผลิตตํ่า ตน้ทุนสูงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
เป็นสินคา้นาํเขา้  และเม่ือมีโครงการวิจยัฯ น้ีแลว้จะมีส่วนแกปั้ญหาหรือสร้างโอกาสได้
มากน้อยเพียงใด  รวมถึงการมีส่วนในการเพิ่มศกัยภาพในการผลิต/การแข่งขนัของ
สินคา้ และการใหบ้ริการภายในประเทศอยา่งไร และมูลค่าเท่าใด) หรือ 

8.2 โครงการวิจยัท่ีมีส่วนทาํใหว้ิถีชีวิต โครงสร้างทางสงัคม สภาพแวดลอ้ม และสุขภาพของ
คนไทยเปล่ียนแปลงไปในทางใด  หรือ 

8.3 โครงการวิจยัท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี  ให้ช้ีแจงว่าเทคโนโลยีหรือวิธีการท่ีเลือกให้มี
ขอ้ดีหรือขอ้เสียไดเ้ปรียบจากเทคโนโลยี  หรือวิธีการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและแบบอ่ืน ๆ 
อยา่งไร 

9. รายละเอียดทางวิชาการท่ีไดรั้บจากการวิจยั 
 9.1 ความกา้วหนา้ของการวิจยั ณ ช่วงเวลารายงาน 
 ส่วนน้ีถือวา่เป็นเน้ือหาหลกัของรายงาน  โปรดระบุรายละเอียดใหค้รบถว้นและชดัเจน 

เน้ือหาในส่วนน้ี  ให้ผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดความกา้วหนา้การวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  โดยผูว้ิจยั
ตอ้งเกร่ินนาํสรุปผลการวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงรายงานความกา้วหนา้คร้ังก่อนโดยยอ่  ก่อนท่ี
จะเสนอรายละเอียดความกา้วหนา้การวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  โดยระบุถึง 

• วธีิการทดลองวจัิย 
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• รายงานผลการทดลอง ท่ีได ้ ซ่ึงควรระบุขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์จากการวิจยั  และหากมี

รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูลอ่ืน ให้ใส่ไวใ้น
รายงานดว้ย  นอกจากน้ีผูว้ิจยัควรแจกแจงงานวิจยัท่ีวางแผนไวใ้นขอ้เสนอโครงการ
เปรียบเทียบกับสรุปผลงานวิจยัท่ีได้ ณ ช่วงเวลารายงาน  และระบุลกัษณะงานตาม
โครงการวิจยัท่ีจะดาํเนินการต่อไป  

• สรุปผลการทดลอง และวจิารณ์ผลการทดลองทีไ่ด้ 
9.2 ตารางแสดงความกา้วหนา้ของผลงานวิจยั 
นอกจากรายละเอียดในขอ้ 9.1 ใหผู้ว้จิยัแสดงตารางความกา้วหนา้ของผลงานวิจยัตาม
รายละเอียดในตารางท่ี 9.1 ดว้ย 

ตารางที ่9.1 ความกา้วหนา้ของผลงานวิจยั ณ ช่วงรายงานเม่ือเทียบกบัแผนงานวิจยัทั้งโครงการ 

รายละเอียด 
ของแผนงาน 

ความกา้วหนา้ผลงานวจิยั ผลงานท่ีได ้
(ระบุเทคโนโลยี
หรือวธีิการหรือ
ผลิตภณัฑ)์ 

ปีท่ี 1 (ปี 25......) ปีท่ี 2 (ปี 25......) ปีท่ี 3 (ปี 25......) 
เดือนท่ี 

1-6 
เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

1. ........................        
2. .........................        
3. ……………….        
 

                          แผนงานวิจยัทั้งโครงการท่ีวางไว ้                          ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินจนถึงปัจจุบนั 
 

ตารางที ่9.2 เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 
ปีท่ี เดือนท่ี ผลงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผลจากการปฏิบติังานจริง 
1 1-6   

7-12   
2 1-6   

7-12   
3 1-6   

7-12   
 

• งานสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไวห้รือไม่ 
ระบุรายละเอียดวา่งานวิจยัสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไปหรือไม่  หากไม่สาํเร็จให้
ระบุเหตุผลและปัญหาของการศึกษาวจิยั 
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• อุปสรรคหรือปัญหา 
ระบุอุปสรรค  ปัญหา  และส่ิงท่ีทาํใหผ้ลการวิจยัล่าชา้ 

• แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
ระบุแนวทางท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหวา่งทาํการวิจยั  
เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาเหล่าน้ีในการวิจยัท่ีจะดาํเนินต่อไป 
 

10. รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอยา่งชดัเจน) 
งบประมาณปีท่ี ....................................... (25......)   จาํนวนเงิน..........................................บาท 
งบประมาณงวดท่ีไดรั้บไปแลว้.......................งวด จาํนวนเงิน..........................................บาท 
 
ตางรางท่ี 10.1 รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    
2. งบดาํเนินงาน    
     2.1 ค่าตอบแทน    
     2.2 ค่าใชส้อย    
     2.3 ค่าวสัดุ    
3. งบลงทุน  
    (ครุภณัฑ ์ ถา้มี) 

   

รวม    
 
 จะขอเบิกงบประมาณงวดต่อไป  (งวดท่ี ...............)  จาํนวน.................................บาท 
 รายการครุภณัฑท่ี์จดัซ้ือเรียบร้อยแลว้ (ถา้มี).................................................................. 
11. สรุปผลงานการวจิยัท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้ (ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4) 
 ในกรณีเป็นโครงการต่อเน่ืองใหส้รุปผลงานวิจยัท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้  โดยมีความยาวไม่

เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 
12. ผลงานวิจยัท่ีไดท้าํไปแลว้คิดเป็นร้อยละ...........................ของงานวจิยั  ตลอดโครงการ 
13. ผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการวิจยั 
 ใหผู้ว้จิยัรายงานผลงานวิจยัอ่ืน ๆ ตามหวัขอ้ในตารางท่ี 13.1 ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบ
ผลงานวิจยั การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ตารางท่ี 13.1 ผลงานวิจยัอ่ืน ๆ จากโครงการวิจยั 

ผลงาน รายละเอียด 
1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 

 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 

          
          ตน้แบบผลิตภณัฑ ์
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยใีหม่ 
........................................................... 
........................................................... 
          องคค์วามรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.1 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
นาํเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

 ก. ดาํเนินการแลว้................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ....................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

          มีแผนท่ีจะดาํเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบ
ดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการนาํผลงานวจิยัถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวงัผลกาํไร (ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน/
ชุมชน/กลุ่มบุคคลท่ีรับผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
นาํผลงานวจิยัไปใช)้ 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัโดยการจดัประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรม (ใหร้ะบุช่ือหวัขอ้ท่ีจดั  วนั/เดือน/ปีท่ีจดั  และสถานท่ีท่ีจดั) 

 ก. ดาํเนินการแลว้....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ.......................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยัไปใชเ้ชิงสาธารณะประโยชน์ 

          มีแผนท่ีจะดาํเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้ทราบ

ดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................ 
หมายเหตุ  ถา้รูปแบบผลงานวจิยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบใหร้ะบุการนาํไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ตน้แบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหร้ะบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยี
ใหม่ ใหร้ะบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท ดว้ย 

   2. การผลิตนกัศึกษา   

 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

 มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/
สถานภาพการศึกษา (กาํลงัศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษา) 
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ผลงาน รายละเอียด 
3. สิทธิบตัร 

 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.2 กาํลงัดาํเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคาํขอ
จดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปยืน่จด 

 3.4 ยงัไม่จดสิทธิบตัร  ก. ตอ้งการคาํปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีดา้นจดสิทธิบตัรของมหาวทิยาลยั 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการนาํเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 

         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/
หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือ
บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลข
หนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ

ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
 4.2.1.2 หนงัสือ/คู่มือ/ตาํรา  ก. ภาษาไทย (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือ

หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
 

  ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน 
ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์
และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
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      ลงนาม.......................................หวัหนา้โครงการ 
                                                                                  วนัท่ี.............../................/............... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชุม 
 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ 
ช่ือการประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

4.3 การประชุมวิชาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ 
ช่ือการประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชุมในประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชุมในต่างประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บจากผลงานวจิยัน้ี 
 ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 
 ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ดงัน้ี 

          ในประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีทาํใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ี
มอบรางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 

          ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีทาํใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ี
มอบรางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
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หัวข้อเกีย่วกบัส่วนประกอบในการจัดทาํรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
เสนอมหาวทิยาลยัมหิดล 

 

1. ส่วนประกอบของรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
5.  สารบญัตาราง (List of Tables)  
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
7.  คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และคาํยอ่ท่ีใชใ้นการวิจยั (List of Abbreviations)  

         ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง 
1. บทนาํ (Introduction) 
2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
3. ขอ้วิจารณ์ (Discussion) 
4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 

2. เอกสารประกอบรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 1. แบบสรุปโครงการวิจยั 

2.  รายละเอียดของส่ิงตีพิมพ ์ สิทธิบตัรหรือผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการน้ี (ถา้มี) 
 

 

MMAAHHIIDDOOLL 
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm  ooff  TThhee  LLaanndd  

แบบ MU: 03 

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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2. รายละเอยีดการจดัทาํรายงานโครงการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
     ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หนา้ปก (Cover) 
ระบุคาํว่า “รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์” และช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ช่ือหัวหนา้โครงการ หน่วยงานท่ีสังกดั และประเภททุนวิจยัท่ีไดรั้บและปีงบประมาณท่ี
ไดรั้บ  และใหร้ะบุขอ้ความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยัไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล” 

2.  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
เป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้ให้การสนบัสนุนการวิจยั และผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือใน
การวิจยั และระบุขอ้ความกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยัได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล”  และภาษาองักฤษให้ระบุ “This research 
project is supported by Mahidol University” 

3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  
ระบุบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 
โดยเน้ือหาของบทคดัยอ่ควรระบุวตัถุประสงค ์วิธีการวิจยั และผลการวจิยัในประเดน็ท่ี
สาํคญัใหก้ระชบั   ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และชดัเจน โดยบรรทดัสุดทา้ยของบทคดัยอ่ให้
ระบุคาํสาํคญั (keyword) ของการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย 

4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  
 ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
5.  สารบญัตาราง (List of Tables) 
  ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  
 ช่ือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีระบุในหนา้สารบญัตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัขอ้ในส่วนของเน้ือหา 
7.  คาํอธิบายสญัลกัษณ์ และคาํยอ่ท่ีใชใ้นการวิจยั (List of Abbreviations)  
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         ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง 

1. บทนาํ (Introduction) 
ระบุเน้ือหาของเร่ืองท่ีเคยมีผูท้าํการวิจยัมาก่อน ความสําคญัและท่ีมาของปัญหา 
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยัโดยสรุป ทฤษฎีและ/หรือ
แนวความคิดท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ  

2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือและวิธีดาํเนินการวิจยั (Material & Method) รวมทั้ง
ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในส่วนของเน้ือเร่ืองอาจประกอบดว้ยกราฟ ตาราง และภาพ   ท่ี
สามารถอธิบาย ส่ือ และจดัระเบียบใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย หรือเนน้ประเดน็ท่ีสาํคญั 

3. ขอ้วิจารณ์ (Discussion) 
เสนอเหตุผลของผลการวิจยัในขอ้ 2 ตามหลกัการทางวิชาการทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้หากมีการอา้งอิงเอกสารจากแหล่งอ่ืนในส่วนน้ีดว้ยใหใ้ชห้ลกัการ
เขียนอา้งอิงในหวัขอ้ 1 บทนาํ 

4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
สรุปประเดน็สาํคญัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการวจิยัทั้ง
แนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการวิจยั  ตลอดจนการเช่ือมโยงการวจิยัไปสู่
ขั้นตอนการวจิยัและพฒันาเพื่อต่อยอดต่อไป  รวมทั้งประโยชนแ์ละแนวทางในการ
ประยกุตแ์ละแนวทางในการประยกุตใ์ชผ้ลงานวิจยัท่ีไดจ้ากโครงการ 

         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 

ระบุรายช่ือเอกสารอา้งอิงโดยเรียงลาํดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อน และตามดว้ย
เอกสารภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีใหเ้รียงตามลาํดบัอกัษร 

2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 
ส่วนน้ีจะมีหรือไม่ก็ได ้ ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีเสนอรายละเอียดของขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
เน้ือหาของการวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไม่ใหเ้น้ือหาในรายงานมีมากเกินไป และเพื่อ
เช่ือมโยงให้ทราบรายละเอียดของการวิจยัในประเด็นท่ีสําคญั  ซ่ึงอาจประกอบด้วย  
ขอ้มูลผลการทดลอง (Raw data) และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวติัของ
ผูว้ิจยั เป็นตน้ 
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แบบสรุปโครงการวจิยัฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)..................................................................................................................... 
                     (ภาษาองักฤษ)................. .................................................................................................. 
2. ช่ือหวัหนา้โครงการ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………………………………...... 
 ตาํแหน่ง…………………………………………………..………………………………….. 
 หน่วยงาน……………………………………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ............................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์...................................โทรสาร.................................E-mail...................................... 
    ผูร่้วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)……………..…………………..…………………………………………...... 
 ตาํแหน่ง…………………………………….………………………………………………... 
 หน่วยงาน…………………………….………………………………………………………. 

สถานท่ีติดต่อ............................................................................................................................ 
 โทรศพัท.์...............................................โทรสาร....................................E-mail....................... 
3.  ระยะเวลาโครงการ.......ปี  ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ. .................. ถึงเดือน................พ.ศ. ......... 
4. บทคดัยอ่.......................................................................................................................................... 
    Abstract............................................................................................................................................ 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการ…………….………….……………………………………………….. 
6. เป้าหมายของโครงการ……………….………….………………………………………………… 
7. งบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บ 

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    
2. งบดาํเนินงาน    
     2.1 ค่าตอบแทน    
     2.2 ค่าใชส้อย    
     2.3 ค่าวสัดุ    
3. งบลงทุน (ครุภณัฑ ์ ถา้มี)    

รวม    

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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กรณีมีเงินทุนวิจยัคงเหลือใหห้ัวหนา้โครงการนาํเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถา้มี)  และสมุด

บญัชีเงินฝาก (ตน้ฉบบั) ส่งหน่วยงานภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินสุดโครงการ  เพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบและทาํรายงานเสนอมหาวิทยาลยัต่อไป 
 
8. รายช่ือครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการสนบัสนุน………….……………………………………………….. 
9. ผลงานท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี 
 ใหผู้ว้ิจยัรายงานผลงานวิจยัตามหวัขอ้ในตารางรายละเอียดผลงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบ
ผลงานวิจยั การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวิจยั 
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ผลงาน รายละเอียด 
1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 

 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 

          
          ตน้แบบผลิตภณัฑ ์
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยใีหม่ 
........................................................... 
........................................................... 
          องคค์วามรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.3 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ใน
การนาํเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

 ก. ดาํเนินการแลว้................................................................... 
 ข. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ...................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการนาํผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

          มีแผนท่ีจะดาํเนินการ ในวนั/เดือน/ปี......................................... 
หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให้
ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
1.4 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบุวา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการนาํผลงานวจิยัถ่ายทอดใหก้บัหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลโดยไม่หวงัผลกาํไร (ใหร้ะบุช่ือ
หน่วยงาน/ชุมชน/กลุ่มบุคคลท่ีรับผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และ
กิจกรรมโดยยอ่ในการนาํผลงานวจิยัไปใช)้ 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวจิยัโดยการจดัประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม (ใหร้ะบุช่ือหวัขอ้ท่ีจดัวนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีท่ี
จดั) 

 ก. ดาํเนินการแลว้................................................................................. 
 ข. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ....................................................................... 
 ค. ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยัไปใชเ้ชิงสาธารณะประโยชน์ 

          มีแผนท่ีจะดาํเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจง้ให ้

ทราบดว้ย 
          อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................... 
หมายเหตุ  ถา้รูปแบบผลงานวจิยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบใหร้ะบุการนาํไปใช้
ประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ตน้แบบ
ผลิตภณัฑ ์ใหร้ะบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท และ 2) 
เทคโนโลยใีหม่ ใหร้ะบุการนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้ง 2 ประเภท ดว้ย 

   2. การผลิตนกัศึกษา   

 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

 มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/
สถานภาพการศึกษา (กาํลงัศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษา) 
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ผลงาน รายละเอียด 
3. สิทธิบตัร 

 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.2 กาํลงัดาํเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคาํขอ
จดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปยืน่จด 

 3.4 ยงัไม่จดสิทธิบตัร  ก. ตอ้งการคาํปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีดา้นจดสิทธิบตัรของมหาวทิยาลยั 
 อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการนาํเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 

         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/
หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือ
บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลข
หนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ

ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
 4.2.1.2 หนงัสือ/คู่มือ/ตาํรา  ก. ภาษาไทย (ระบุช่ือผูเ้ขียน ช่ือ

หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
 

  ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน 
ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์
และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
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      ลงนาม.......................................หวัหนา้โครงการ 
                                                                                  วนัท่ี.............../................/............... 
   
 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชุม 
 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ 
ช่ือการประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

4.3 การประชุมวิชาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ
การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ 
ช่ือการประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชุมในประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชุมในต่างประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บจากผลงานวจิยัน้ี 
 ยงัไม่เคยไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร 
 ไดรั้บรางวลั/เกียรติบตัร ดงัน้ี 

          ในประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีทาํใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ี
มอบรางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 

          ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีทาํใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ี
มอบรางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 



 62

 
 

 
คณะ........................ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

     โทร. ..............................   
โทรสาร............................. 

ที ่ศธ 0517...../……. 
วนัที ่           
เรือ่ง ขออนุมตัเิปลีย่นแปลงแผนการใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล 
  

เรยีน     อธกิารบด ี (ผา่น รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ)   
 
 ตามที ่ ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว) .............................................................สงักดั 
(คณะ/สถาบนั) ......................................................... ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี...................... จาํนวนเงนิ.................................. บาท
(.......................................)เพือ่ทาํวจิยัเรือ่ง................................................................................ 
.................................................................................................................................................  
 เน่ืองจากการปฏิบัติงานวิจัยโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงและอัตราราย จ่ายดัง
รายละเอียดที่แนบ  จึงใคร่ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วย  การบรหิารเงนิอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2551 โดยมเีหตุผลความ
จาํเป็นดงัน้ี............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
 

ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวไมท่าํใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัลดลงในสาระสาํคญั 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัดิว้ย  จะเป็นพระคณุยิง่ 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

      หวัหน้าโครงการ 
ลงนาม............................................ 

               (..........................................) 
         คณบด/ีผูอ้าํนวยการสถาบนั 

แบบ MU : 04
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แบบฟอรม์การขอเปล่ียนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินอดุหนุนการวิจยั 

 

ขอ้ 1  ชือ่โครงการ (ภาษาไทย)........................................................................................ 
   (ภาษาองักฤษ)................................................................................... 
ขอ้ 2 ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั ประจาํปี...................     ประเภทเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
ขอ้ 3 ชือ่หวัหน้าโครงการ............................... ภาควชิา/หน่วยงาน........................................ 
 คณะ/สถาบนั.................................... โทรศพัท.์....................................................... 
 E-mail Address:…………………………………………………………………………. 
ขอ้ 4 รายการทีข่อเปลีย่นแปลง 

 อตัรารายจา่ยเดมิ  อตัรารายจา่ย 
                      ทีข่อเปลีย่นแปลง 

1) งบบุคลากร 
    -รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะเงนิเดอืน   ................  ................... บาท 

      คา่จา้งประจาํ คา่จา้งชัว่คราว 

2) งบดาํเนินงาน 
     2.1   คา่ตอบแทน ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนคณะผูว้จิยั ................  ................... บาท 

            คา่ตอบแทนทีป่รกึษาโครงการ/คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
2.2 คา่ใชส้อย 

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางปฏบิตังิาน  ................  ................... บาท 

-คา่จา้ง ,คา่เชา่,คา่ซ่อมบาํรงุรกัษาครภุณัฑ ์ ................  ................... บาท 

 ของทางราชการ ฯลฯ 

2.3 คา่วสัดุ 

-วสัดุสาํนกังาน    ................  ................... บาท 

-วสัดุวทิยาศาสตร ์    ................  ................... บาท 

       ฯลฯ 

2.4 คา่สาธารณูปโภค (กรณีทีม่)ี 
-คา่ไปรษณีย ์, โทรสาร, โทรศพัท ์  ................  ................... บาท 

3) งบลงทุน 
     -คา่ครภุณัฑ ์     ................  ................... บาท 
 

รวมงบประมาณ   ................  ................... บาท 
 

ลงนาม.............................................. 
(........................................) 
       หวัหน้าโครงการ 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

         คณบด/ีผูอ้าํนวยการสถาบนั 
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ตวัอย่างตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 
โครงการเดิม 

ช่ือโครงการ :  

 

โครงการใหม่ 
ช่ือโครงการ :  

 
วตัถปุระสงค ์
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 

 
ผลสาํเรจ็ท่ีได้รบั Output/outcome 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 

 

วตัถปุระสงค ์
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 

 
ผลสาํเรจ็ท่ีได้รบั Output/outcome 
1………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………. 
ฯลฯ 
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ตวัอย่างหนังสือขอเปิดบญัชีโครงการวิจยั 

 

 
คณะ......................มหาวทิยาลยัมหดิล 

............................................................... 
     โทร.....................  โทรสาร. ...................... 

 
ที ่ศธ 0517........./........ 
วนัที ่   .........................        
เรือ่ง ขอเปิดบญัชโีครงการวจิยั 
  
เรยีน     ผูจ้ดัการธนาคาร............   
 

ตามที ่ ................................ สงักดั...................... ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี........... เพือ่ทาํวจิยัเรือ่ง .................................................................
เป็นจาํนวนเงนิ……………………บาท (…………………….)  นัน้ 

 
 ในการน้ี         ชื่อหวัหน้าโครงการ               มคีวามประสงคข์อเปิดบญัชโีครงการวจิยั 
ประเภทออมทรพัย ์ ในชื่อบญัช ี “....................................................มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยมี
รายชื่อมอีาํนาจในการสัง่จา่ย ดงัน้ี 
 1. ........................................   หวัหน้าโครงการ 
 2. ........................................  ผูร้ว่มวจิยั 
 3. ........................................  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
โดยใหผู้ม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิลงนามพรอ้มกนัอยา่งน้อย 2 ใน 3 คน  
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคณุยิง่ 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 
ลงนาม..................................... 

               (..................................) 
            คณบด/ีผูอ้าํนวยการ 
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ตวัอย่างหนังขอปิดบญัชี 
 

 
คณะ.......................
มหาวทิยาลยัมหดิล 

     โทร…………………   
โทรสาร. …………….. 

ที ่ศธ 0517.0......../......... 
วนัที ่   ..................................        
เรือ่ง ขอปิดบญัชโีครงการวจิยั 
  
เรยีน     ผูจ้ดัการธนาคาร.......................   
 

ตามทีข่า้พเจา้................................สงักดั....................... ไดเ้ปิดบญัชโีครงการวจิยั 
ประเภท.............. ชื่อบญัช ี “...................................................................มหาวทิยาลยั มหดิล”  
โดยมรีายชื่อผูม้อีาํนาจในการสัง่จา่ย ดงัน้ี 

 
 1. ..........................................   หวัหน้าโครงการ 
 2. ..........................................  ผูร้ว่มวจิยั 
 3. ..........................................  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
 

 บดัน้ี โครงการวจิยัไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้  จงึใครข่อปิดบญัชดีงักล่าว พรอ้มทัง้ขอให้
สัง่จา่ยเชค็เงนิทุนวจิยัคงเหลอืและดอกผลทีเ่กดิจากการเปิดบญัช ี ในนาม “มหาวทิยาลยัมหดิล” 
ต่อไปดว้ย 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคณุยิง่ 
 

        ขอแสดงความนบัถอื 
 

ลงนาม  ................................ หวัหน้าโครงการ 
ลงนาม   ............................... ผูร้ว่มวจิยั 
ลงนาม   ..............................  เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
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ใบสาํคญัรบัเงิน 

 
วนัที.่...........เดอืน......................พ.ศ................ 
ขา้พเจา้......................................................................ทีอ่ยู่
.............................................................. 
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อาํเภอ..............................จงัหวดั
..................... 
ไดร้บัเงนิจาก.....................................................มหาวทิยาลยัมหดิล ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ จาํนวนเงิน
บาท สต.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
รวมเป็นเงนิ (ตวัอกัษร) 
(....................................................................................................................) 

 

 
 

ลงชื่อ....................................ผูจ้า่ยเงนิ  ลงชื่อ......................................ผูร้บัเงนิ 
  (...........................................)      (................................................) 
วนัที.่......................................   วนัที.่.............................................. 
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ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 

ส่วนงาน................................................. 
 

วนั เดือน 
ปี 

รายละเอียดการจ่าย จาํนวนเงิน หมาย
เหต ุบาท สต. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รวมเป็นเงิน (ตวัอกัษร) 
(...................................................................................................) 

  

 
 
 ขา้พเจา้............................................................ตําแหน่ง................................................ 
หน่วยงานทีส่งักดั........................................................ขอรบัรองวา่ รายจา่ยขา้งตน้น้ี ไมอ่าจ
เรยีกใบเสรจ็รบัเงนิจากผูร้บัเงนิได ้และขา้พเจา้ไดจ้า่ยไปในงานของมหาวทิยาลยัจรงิ 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผูจ้า่ยเงนิ 
(.................................................) 
วนัที.่....................................... 
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ตวัอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการ 

 

 
งานบรหิารเงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยั  
มหาวทิยาลยัมหดิล โทร.02-849-6156-8   

    โทรสาร. 02-849-6159 
 
ที ่ศธ 0517.016/………. 
วนัที ่       …………………… 
เรือ่ง แจง้ผลการพจิารณาโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 

งบประมาณ......................... 
  
เรยีน .......................................... 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย      1. บญัชรีายชื่อโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน ประจาํปี....... จาํนวน..... ชุด (เอกสารหมายเลข 1) 
  2. บญัชรีายชื่อโครงการวจิยัทีไ่มไ่ดร้บัจดัสรรทุน ประจาํปี..... จาํนวน....ชุด (เอกสารหมายเลข 2) 
  2. แบบเสนอรายละเอยีดการจาํแนกคา่ใชจ้า่ยตามงบวจิยัของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนฯ  
     (เอกสารหมายเลข 3)  
  3. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ย การบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 
  4. ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั ของ 
      มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. 2551 
  5. ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และคา่ใชส้อย 
      ในการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551 
 
 ตามทีส่ว่นงานของทา่นเสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอตัง้งบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี......... (งบปกต)ิ 
บดัน้ี มหาวทิยาลยัขอแจง้งบประมาณทีห่น่วยงานของทา่นไดร้บัจดัสรร  มจีาํนวน................. โครงการ เป็น
จาํนวนเงนิ....................... (........................................)  ตามเอกสารหมายเลข 1 และโครงการวจิยัทีไ่มไ่ดร้บั
จดัสรร มจีาํนวน................... โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 2 ทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 
 

สาํหรบัการเบกิจ่ายเงนิทุนวจิยั มหาวทิยาลยัจะเบกิจา่ยให ้ 3 งวด ตามประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง
หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิทนอุดหนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551 โดยแบง่เป็น 3 งวด  ดงัน้ี 

• เงนิงวดที ่1  รอ้ยละ 60  ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร 
• เงนิงวดที ่2  รอ้ยละ 30  ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร เมือ่นกัวจิยัสง่รายงาน 
                                     ความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 

• เงนิงวดที ่3 รอ้ยละ 10  ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร เมือ่นกัวจิยัสง่รายงาน 
                                    ฉบบัสมบรูณ์   
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-2- 
 

ในการน้ี  มหาวทิยาลยัขอใหท้า่นแจง้หวัหน้าโครงการทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จดัทาํรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
ของโครงการวจิยั ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร จาํนวน 3 ชดุ และสง่ไปยงั งานบริหารเงินทนุวิจยั กองบริหาร
งานวิจยั ชัน้ 3 สาํนักงานอธิการบดี ศาลายา ภายในวนัท่ี ............................   ทัง้น้ี ในปีงบประมาณ
................. มหาวทิยาลยัจะจดัทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภทเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ระหวา่ง
มหาวทิยาลยักบัหวัหน้าโครงการ ซึง่ไดส้ง่มาพรอ้มน้ีเพือ่ดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. หวัหน้าโครงการลงนามในฐานะผูร้บัทุนในสญัญา ทัง้ 3 ฉบบั 
2. หวัหน้าสว่นงานหรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมายลงนามในฐานะพยานของผูร้บัทุนในสญัญาทัง้3 ฉบบั  

เมือ่ทุกฝา่ยลงนามครบถว้นแลว้ ใหส้ง่คนืสญัญาทัง้ 3 ฉบบัไปยงั กองบรหิารงานวจิยั และเมือ่รองอธกิารบดี
ฝา่ยวจิยัและวชิาการลงนามในฐานะผูใ้หทุ้นเรยีบรอ้ยแลว้ มหาวทิยาลยัจะจดัสง่สญัญาอกี 2 ฉบบั ใหส้ว่นงาน
และหวัหน้าโครงการเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
 อน่ึงขอใหทุ้กสว่นงานและหวัหน้าโครงการทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนถอืปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและประกาศ
มหาวทิยาลยัอยา่งเครง่ครดั ดงัน้ี 

1. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ย การบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551  
2. ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั ของ 
      มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. 2551 

 3.   ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิลเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และคา่ใชส้อย 
       ในการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั ของมหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551 
และสาํหรบัในปีงบประมาณ 2553 น้ี สาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุนคา่ครภุณัฑ ์(งบลงทุน) 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 
 

 (ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์      ไชยโรจน์) 
                         รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ   
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ตวัอย่างหนังสือส่งรายงานความก้าวหน้า 

 

 
สว่นงาน................................................... 

                                 โทร.........................โทรสาร............................ 
ที ่ศธ .........../…….. 
วนัที ่         …………….. 
เรือ่ง ขอสง่รายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
            ประจาํปี............................. 
 
เรยีน รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ   
 

ตามที ่ ขา้พเจา้.....................................................................................สงักดั (คณะ/สถาบนั) 
......................................................... ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทเงนิงบประมาณแผน่ดนิ จากสาํนกั
งบประมาณ ประจาํปี....................... จาํนวนเงนิ................. บาท(.......................................) เพือ่ทาํวจิยัเรือ่ง
......................................................................................................................................................  
มคีวามประสงคข์อสง่รายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่................ ตามแบบ MU:02 
  ขณะน้ีดาํเนินการแลว้...............% ของโครงการ 

 คาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ประมาณวนัที.่...........เดอืน............ พ.ศ............... 
ระบปัุญหา/อปุสรรคส์าํคญัท่ีดาํเนินการวิจยั 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

      หวัหน้าโครงการ 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

         คณบด/ีรองคณบดฝีา่ยวจิยั 



 72

 
 

ตวัอย่างหนังสือส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 
สว่นงาน................................................... 

                                 โทร.........................โทรสาร............................ 
ที ่ศธ .........../…….. 
วนัที ่         …………….. 
เรือ่ง ขอสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
            ประจาํปี............................. 
 
เรยีน รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ   
 

ตามที ่ ขา้พเจา้......................................................................................สงักดั (คณะ/สถาบนั) 
......................................................... ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทเงนิงบประมาณแผน่ดนิ จากสาํนกั
งบประมาณ ประจาํปี....................... จาํนวนเงนิ................. บาท(.......................................) เพือ่ทาํวจิยัเรือ่ง
......................................................................................................................................................  
มคีวามประสงคข์อสง่รายงานการวจิยั  ตามแบบ MU:03 ดงัน้ี  
   รายงานฉบบัสมบรูณ์  จาํนวน   3  เลม่ 

 สง่ Reprint  จาํนวน 3 ชุด ทีไ่ดร้บัการตพีมิพล์งวารสารชื่อ..................................ปีที.่.............. 
ฉบบัที.่.................หน้าทีล่งตพีมิพ.์...................... 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

      หวัหน้าโครงการ 
 
 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

         คณบด/ีรองคณบดฝีา่ยวจิยั 
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ตวัอย่างหนังสือขอคืนเงินทุนวิจยั 
 

 
สว่นงาน................................................... 

                                 โทร.........................โทรสาร............................ 
ที ่ศธ .........../…….. 
วนัที ่         …………….. 
เรือ่ง ขอคนืเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัคงเหลอืและดอกผลของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  
           จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี............................. เพือ่เป็นรายไดม้หาวทิยาลยั 
 
เรยีน คณบด/ีผูอ้าํนวยการ...................  
 

ตามที ่ ขา้พเจา้...................................................... ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทเงนิ
งบประมาณแผ่นดนิ จากสาํนกังบประมาณ ประจาํปี....................... จาํนวนเงนิ................. บาท
(.......................................) เพื่อทาํวจิยัเรือ่ง................................................................................................  
 
  บดัน้ี มคีวามประสงคข์อคนืเงนิทุนวจิยั     ดงัน้ี 

1. เงนิตน้ทีค่งเหลอื จาํนวน......................บาท  
2. ดอกเบีย้จากการเปิดบญัชโีครงการวจิยั จาํนวน......................บาท 

รวมเงนิทุนวจิยัทีค่นืทัง้สิน้........................... บาท เน่ืองจาก (โปรดระบุเหตุผล เชน่ สิน้สดุโครงการวจิยัแลว้) 
......................................................แก่มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นรายไดม้หาวทิยาลยัต่อไป 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดอนุมตัแิละดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
 

ลงนาม............................................ 
               (..........................................) 

     หวัหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: โปรดสัง่จ่ายเชค็ในนาม “มหาวิทยาลยัมหิดล” 
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