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คาํนํา 

 
การจดัทาํคู่มอืการสมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิเล่มน้ี จดัทํา

ขึ้น เพื่ อต้องการให้ คณาจารย์ นักวิจัย  และผู้ประสานงานของแต่ละส่วนงาน  ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอนวิธีการสมคัรรบัทุน และกระบวนการ
พจิารณาจดัสรรทุน อีกทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืเพื่ออํานวยความสะดวกกบัผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางหรือกรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์   รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ และ
นางรตันา  เพช็รอุไร ผูอ้ํานวยการกองบรหิารงานวจิยั ทีใ่หค้าํปรกึษา แนะนํา และขอ้เสนอแนะ
ในการจดัทาํคูม่อืการสมคัรขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยัฯ ในครัง้น้ี 
 
 
 

 
ผูจ้ดัทาํ 

นางสาวนิตยา  ภญิญสาสน์  
นางสาวกุลธดิา  ครฑุ   

 



II 

บทนํา 
 
 มหาวทิยาลยัมหดิลมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการวจิยั มี
วสิยัทศัน์ที่มุ่งมัน่จะเป็นมหาวทิยาลยั 1 ใน 100 ของโลก  และมยีุทธศาสตรป์ระการแรกคอื สรา้ง
ความเป็นเลิศในการวิจยั ผู้บริหารจึงมีนโยบายสนับสนุนการสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่และพฒันา
ศกัยภาพอาจารยป์ระจาํการทีเ่พิง่เริม่ทาํวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้  เพือ่จะไดส้ามารถผลติผลงานวจิยั
ทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นเป้าหมายการพฒันางานวจิยัเชงิคุณภาพ
เป็นสาํคญั รวมทัง้มผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาต ิ หรอืมผีลงานในลกัษณะ
อื่นทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ   
 สว่นในดา้นการสรา้งบนัไดอาชพีนกัวจิยั มหาวทิยาลยัมองถงึการพฒันาอาจารยป์ระจาํการ
โดยเฉพาะนักวจิยัหลงัปรญิญาเอกและอาจารยร์ุ่นใหม่ใหม้คีวามชํานาญและเชีย่วชาญในสายงาน
ดา้นวชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัดา้นองคค์วามรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ือง รวมถงึผลติงานวจิยัทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ สงัคมไทย และสงัคมโลก ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติ อยู่เป็นจํานวนมากอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อฟูมฟกัส่งเสริมให้เกิดระบบ Mentorship  
บุคลากรสายวิชาการให้รู้จกัการบริหารจดัการโครงการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีด
ความสามารถสงูในการแขง่ขนัเพือ่รบัทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 
 เพือ่เป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยั รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการจงึ
วางระบบการบรหิารจดัการทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิใหม้ปีระสทิธภิาพ 
คล่องตวัและโปร่งใสมากยิง่ขึน้ เพื่อจะไดส้รา้งผลงานวจิยัที่เกดิจากการบูรณาการเป็นศาสตร์
สาขาใหม่ เกดิการสรา้งนักวจิยัหน้าใหม่ การทํางานอย่างต่อเน่ืองและครบวงจร เกดิเครอืข่าย
งานวิชาการในแนวราบที่เข้มแข็ง  เชื่อมโยงระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพิม่อํานาจการต่อรองในการแสวงหาทุน
วจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ภาครฐัและภาคเอกชน/ชุมชน รวมถงึภาคอุตสาหกรรมอนัจะ
นําไปสูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาและวจิยัชัน้เลศิ   

ในฐานะทีก่องบรหิารงานวจิยั เป็นหน่วยงานกลางทีท่ําหน้าทีเ่ชื่อมโยงประสานงาน
ระหว่างนักวจิยัในมหาวทิยาลยักบัแหล่งทุนวจิยั หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ รวมทัง้ให้คําปรึกษาแนะนําและให้การบริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั
เกี่ยวกบัขัน้ตอนต่าง ๆ ในการขอทุนสนับสนุน วเิคราะห ์และประเมนิผลงานของอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนจากมหาวทิยาลยัมหดิล อกีทัง้ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพ และความเขม้แขง็ดา้น
การวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหดิลในสาขาต่าง ๆ อกีทัง้กองบรหิารงานวจิยัยงัมวีสิยัทศัน์
ทีช่ดัเจนทีจ่ะเป็นผูนํ้าในการพฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยัในประเทศไทย และมพีนัธกจิทีจ่ะ
นําการพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล กา้วสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ใน 100 ของ
มหาวทิยาลยัโลก ในปี 2015  
 



II 

โดยกองบรหิารงานวจิยัมหีน้าทีต่ามพนัธกจิ ดงัต่อไปน้ี 

1. เพิม่ประสทิธภิาพของมหาวทิยาลยัในการบรหิารจดัการ จดัสรรเงนิทุนวจิยัที่มอียู่
อยา่งคุม้คา่ 

2. แสวงหาหนทางการเพิม่ศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหร้บัเงนิทุนวจิยั
จากแหล่งทุนภายนอกมากขึน้ 

3. วเิคราะหถ์งึสาขาวจิยัทีน่ักวจิยัในมหาวทิยาลยัมคีวามเขม้แขง็ มขีดีความสามารถ
สงู และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 

4. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้
สง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํวจิยั 

5. พฒันาโครงสรา้งการสนบัสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
6. ชีแ้นะและชีนํ้าสาขางานวจิยัทีน่กัวจิยัในมหาวทิยาลยัควรพฒันา เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กระแสโลก นโยบายของประเทศ และของหน่วยใหทุ้นวจิยั 
7. ประสานงานกบับณัฑติวทิยาลยั ใหเ้ป็นฐานในการสนับสนุนส่งเสรมิการวจิยัและ

การพฒันาคุณภาพงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา 
8. กระตุน้ใหง้านวจิยัประสบความสาํเรจ็ในเวลาทีก่าํหนดอยา่งมปีระสทิธผิล 
9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นํากลุ่มวิจัยที่ดีให้กับบุคลากรของ

มหาวทิยาลยั รวมถงึสรา้งบรรยากาศการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
10. สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยัในสาขาเดยีวกนัและระหว่าง

สาขา รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยกับภาคเอกชนในลักษณะร่วมทุน เพื่อทํา
โครงการวจิยัรว่มสถาบนั 

11. สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งนกัวจิยัมหาวทิยาลยัมหดิลกบันกัวจิยัต่างประเทศ เพื่อ
เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ

12. จดัใหม้หีน่วยงานดแูลผลประโยชน์ดา้นการวจิยั 
13. บรหิารจดัการฐานขอ้มลูการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งงานบรหิารเงนิทุนวจิยั อยู่ภายใต้กองบรหิารงานวจิยั และเป็นส่วนหน่ึงที่มหีน้าที่
ประสานงานและเอือ้อาํนวยความสะดวกในการสมคัรรบัทนุอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน จึงได้จดัทําคู่มอืการสมคัรรบัทุนจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นเครื่องมือให้
นกัวจิยัสามารถเสนอโครงการขอรบัทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 
 
 
 
 



II 

วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํคู่มือ  มีดงัต่อไปน้ี 
 
 1. เพื่อใหอ้าจารย/์นกัวจิยัทราบรายละเอยีดของทุน กําหนดการรบัเสนอขอทุน ขัน้ตอน
การเสนอขอทุน การจดัทาํสญัญา การส่งรายงานความกา้วหน้า/รายงานฉบบัสมบูรณ์ ตลอดจน
รายละเอยีดอื่นๆ ทีค่วรทราบและใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการเสนอขอทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

2. เพื่อใหก้ารบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิมคีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบาย  วสิยัทศัน์  ภารกจิและเป้าหมายของมหาวทิยาลยั และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของชาตไิด ้
 3. เพือ่ใหอ้าจารย/์นกัวจิยั  และผูใ้ชบ้รกิารของสว่นงานต่างๆ เขา้ใจว่าควรทาํอะไรก่อนและ
หลงั อกีทัง้ทราบวา่ควรปฏบิตังิานอยา่งไร เมือ่ใด  กบัใครในการเสนอขอทุนอุดหนุนการวจิยั 
 4. เพือ่ให�้ผูบ้รหิารตดิตามงานไดทุ้กขัน้ตอน 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. ทาํใหก้ารบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  เป็นการบรหิารงาน
ทีม่คีุณภาพตามทีก่าํหนด 

2. สามารถลดขัน้ตอนการทาํงานทีซ่บัซอ้น    และลดขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานทีไ่มเ่ป็น
ระบบ เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการทาํงานทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูร้บับรกิารมากยิง่ขึน้ 

3. เป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัผูบ้รหิารทีใ่ชใ้นการทบทวนและตรวจตดิตาม ระบบบรหิาร
คุณภาพภายใน 

4. ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

บทคดัย่อ 
 

ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ เป็นเงนิทุนวจิยัที่ได้รบัการพจิารณา
จดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี ซึง่รฐับาลมคีวามมุง่หมายเพื่อใหม้หาวทิยาลยัมหดิลนําไปใชใ้นการ
สนบัสนุนคณาจารย ์นกัวจิยัในการทาํงานวจิยัใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ
ในด้านต่าง ๆ การที่จะได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัเพิม่มากขึน้ในแต่ละปี นัน้ คณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และสํานักงบประมาณมีความ
คาดหวงัว่านักวจิยัจะนําเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรในแต่ละปีไปใชใ้หเ้กดิความคุม้ค่า
มากทีสุ่ด ฉะนัน้จะทําอย่างไรใหน้ักวจิยัสามารถทําวจิยัใหป้ระสบความสําเรจ็ มกีารนําผลงานวจิยั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้ยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชนใหม้ากยิง่ขึน้  

มหาวทิยาลยัมหดิลจงึตระหนักถึงการใหไ้ด้รบัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัที่เพิม่ขึน้ นักวจิยั
ประสบความสําเรจ็ในการได้รบัทุนมากขึ้น ผลงานวจิยัมคีวามคุ้มค่า มกีารนําผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัมากขึ้น และสามารถยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชนให้ดขีึ้น  การจดัทําคู่มอืการสมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยั จงึเป็นอีก
ปจัจยัหน่ึงที่จะช่วยเพิม่โอกาสให้นักวิจยัสามารถได้รบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณ
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บทท่ี 1 
นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

ยทุธศาสตรก์ารวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2552-2555 
 

       กองบรหิารงานวจิยั  มหาวทิยาลยัมหดิลไดจ้ดัทาํ  “แผนยทุธศาสตรก์ารวิจยัของมหาวิทยาลยั 
มหิดล พ.ศ.2552-2555”  ขึน้  โดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์าร
วจิยั ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่ 14 มนีาคม 2551 การจดัสมัมนาระดมความคดิรว่มกนั ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
การวจิยัของทกุสว่นงาน ผูท้รงคุณวุฒ ินกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก และนกัศกึษาบณัฑติศกึษา เมือ่วนัที ่1 
พฤษภาคม 2551  อกีทัง้ไดนํ้าแถลงทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัมหดิล ครัง้ที ่415 วนัที ่21 พฤษภาคม 
2551 ซึง่ใหค้วามเหน็ชอบ   และฝา่ยนโยบายและแผน ไดม้กีารจดัสมัมนาผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณา
รา่งนโยบายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัมหดิล   ซึง่ไดม้กีารนําขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มา ปรบัปรงุ
แกไ้ขตามความเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

คาํขวญั (Motto) 
อตฺตานํ อุปม ํกเร 
พงึปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่น เหมอืนดงัปฏบิตัต่ิอตนเอง   
Do unto others as you would have others do unto you. 

 
ปรชัญา (Philosophy) 

ความสาํเรจ็ทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีก่ารนําความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้เพือ่ประโยชน์สขุแก่มวลมนุษยชาต ิ
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. 

 
ปณิธาน (Determination Statement) 

ปญัญาของแผน่ดนิ  
Wisdom of the Land 

 
วฒันธรรมองคก์ร (Mahidol University Core Values and Organization Culture) 
 M = Mastery  = เป็นนายแหง่ตน 
 A = Altruism  = มุง่ผลเพือ่ผูอ้ื่น 
 H = Harmony  = กลมกลนืกบัสรรพสิง่ 
 I = Integrity  = มัน่คงยิง่ในคณุธรรม 
 D = Determination  = แน่วแน่ทาํกลา้ตดัสนิใจ 
 O = Originality  = สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่
 L = Leadership  = ใฝใ่จเป็นผูนํ้า 
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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 ประการ เพือ่ผลสาํเรจ็ตามพนัธกจิและ
เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์ มดีงัต่อไปน้ี 
             1.  สรา้งความเป็นเลศิในการวจิยั  

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

Internationalization  
 

นโยบายการวิจยัในการสร้างความเป็นเลิศในการวิจยั 
  มหาวทิยาลยัมหดิลมปีณธิาน เป็น “ปญัญาของแผน่ดนิ” มวีสิยัทศัน์ชดัเจนทีมุ่ง่มัน่จะเป็น

มหาวทิยาลยัระดบัโลก มนีโยบายสง่เสรมิการวจิยัเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการสาขาต่างๆ โดย
ดาํเนินการดงัน้ี 

1. ส่งเสรมิการสรรหา สรา้งและรกัษานกัวจิยัทีม่คีุณภาพสงู ใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ และ
ทกัษะในการทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและใหเ้กดิการพฒันาผลผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพในวงวชิาการ 
 2. สง่เสรมิการสรา้งสิง่เอือ้อาํนวยความสะดวกและทรพัยากรต่าง ๆ    รว่มถงึการสรา้ง 
สิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทางวชิาการ   เพือ่สนบัสนุนงานวจิยัคุณภาพในทุกสาขาวชิาของ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 3. สนบัสนุนใหเ้กดิงานวจิยัแบบบรูณาการ   โดยสรา้งทมีนกัวจิยัและกระตุน้สง่เสรมิใหเ้กดิ
โครงการวจิยัรว่มระหวา่งสว่นงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนัอยา่งสงูสดุ 
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 4. สนบัสนุนการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการวจิยัของชาต ิและความตอ้งการของแหล่งทุน
ทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไมว่่าจะเป็นภาครฐั เอกชน หรอือุตสาหกรรม โดยยดึมัน่ใน
หลกัการเป็นมหาวทิยาลยัทีม่อีสิระทางวชิาการ 

 5.  สง่เสรมิการสรา้งระบบบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา  และกระตุน้ใหเ้กดิงานวจิยั 
เพือ่สรา้งนวตักรรมและทาํไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์

 6.  ใหก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตามยทุธศาสตรใ์นการพฒันาความกา้วหน้า
ทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั 

 7. พฒันาระบบการสือ่สาร  และการสง่ผา่นขอ้มลูขา่วสารทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
เพือ่สง่เสรมิการเผยแพรผ่ลงานและนวตักรรมการวจิยัสูส่าธารณชนใหเ้กดิการนําไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ 
 
กลยทุธก์ารวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล  มีดงัต่อไปน้ี 
 
  1.  สรา้ง สรรหา สนบัสนุน และคงไวซ้ึง่นกัวจิยัทีม่คีุณภาพระดบัสากล 
  2.  สรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัดา้นการวจิยั   เพือ่เป็นผูนํ้าในเวทรีะดบัชาตแิละนานาชาต ิ
  3.  สนบัสนุนงานวจิยัทีม่คีวามสาํคญั เป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 
  4.  นําผลงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารสรา้งมลูคา่ เพือ่พฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัทาง 
       เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม โดยรว่มกบัภาครฐัและเอกชน  
  5.  พฒันาระบบบรหิารจดัการและสิง่เอือ้อาํนวยต่อการวจิยัอยา่งครบวงจร   
  6.  สรา้งคลงัความรู ้และระบบเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณชนและสากล 
 
เป้าหมาย 5 ปี ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
1. มผีลงานวจิยัพืน้ฐานและวจิยัประยุกต์ทีต่พีมิพเ์ผยแพรเ่ฉลีย่ทัง้มหาวทิยาลยัไมต่ํ่ากว่า 1 เรื่อง

ต่ออาจารย์และนักวิจัยต่อปี และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากลไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ 30 ของ
ผลงานวจิยัทัง้หมด 

2. มผีลงานวิจยัที่มผีลกระทบและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของ
ผลงานวจิยัทัง้หมด 

3. มกีารนําผลงานวจิยัไปประยกุตไ์มต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 10 ของผลงานวจิยัทัง้หมด 
4. มเีงนิทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ทุกปี  
5. มีการเสนอขอการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
6. มกีารบูรณาการระหว่างศาสตร ์ และหรอืสาขาวชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อใหเ้กดิ

เอกภาพในความหลากหลาย  
7. มศีนูยว์จิยัเพือ่ความเป็นเลศิในสาขาวชิาต่างๆ  
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8. อาจารยม์คีุณวุฒทิางวชิาการเพิม่ขึน้  มอีาจารยร์ะดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ไมต่ํ่ากว่ารอ้ย
ละ 60 และอาจารยม์ตีําแหน่งทางวชิาการเป็นศาสตราจารย ์ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 6 ของอาจารย์
ทัง้หมด โดยคาํนึงถงึความหลากหลายของสาขาวชิา และการจดับรกิารการศกึษา 

9. สร้างบณัฑติที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีศกัยภาพในการปรบัตัว มีวิจารณญาณ 
คุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีในจาํนวนและสาขาทีต่อบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ
ทุกระดบัปริญญา โดยเป็นบัณฑิตระดบัปริญญาตรี ประมาณ 12,000 คน และเพิ่มระดบั
บณัฑติศึกษาเป็นไม่ตํ่ากว่า 12,000 คน ภายใต้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานสากล 

10. ให้ความรู้ทางวิชาการทัง้ด้านสุขภาพอนามัยโดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพ(Health 
Promotion) การป้องกนัปญัหาสุขภาพและป้องกนัการเกดิโรค การเลอืกใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งเหมาะสมแก่สาธารณชน 

11. ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยได้ร ับ   การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล 

12. ใหค้วามรู ้บรกิารวชิาการ บรกิารวจิยั และทีป่รกึษาทางวชิาการดา้นต่างๆ  
13. เป็นมหาวทิยาลยัทีม่กีารบรหิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
14. บรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาของมหาวทิยาลยัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และไดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ 
15. มหาวทิยาลยัและบุคลากร มสี่วนร่วมแกป้ญัหาและใหข้อ้เสนอแนะเชงิวชิาการในการกําหนด

นโยบายระดบัต่างๆ ของประเทศ 
16. มหาวทิยาลยัมสี่วนช่วยสถาบนัและหน่วยงานระดบัชุมชนในการพฒันาภูมปิญัญาทอ้งถิน่เพื่อ

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
17. มโีครงการหรอืกิจกรรม  ซึ่งมีการประยุกต์ทางวิชาการสากล และภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อ

สง่เสรมิสงัคมเรยีนรู ้ทีป่ระชาชนมสีว่นรว่ม  ไมต่ํ่ากวา่ 200 ครัง้   ต่อปี 
18. สรา้งกระบวนการทางสงัคมเพื่อปลุกจติสํานึกใหบุ้คลากร  นักศกึษา ศษิยเ์ก่า และประชาคม

ภายนอกใหเ้กดิความผกูพนักบัมหาวทิยาลยัมหดิล 
19. มกีารประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอน การวจิยั การบรหิารทางดา้นการเงนิ 

การบญัชี งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล ฐานข้อมูลงานวิจยั ทะเบียนนักศึกษา เป็นระบบ
เดยีวกนัทัง้มหาวทิยาลยั 

20. เป็นแกนนําในการพฒันาเครอืข่ายร่วมกนัในการผลติทรพัยากรมนุษย์ การพฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการเรยีนรู ้และสิง่อาํนวยความสะดวกต่อการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม ่

21. เป็นแกนนําเครอืข่ายในการวจิยัในสาขาที่มหาวทิยาลยัมศีกัยภาพ โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์
สขุภาพ และวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
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ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ด้านการวิจยัของมหาวิทยาลยั 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 ่
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บทท่ี 2 
                       กระบวนการสมคัรรบัทนุอดุหนุนการวิจยั 

 

ความหมายของทุนอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 
มหาวทิยาลยัมกีารสนบัสนุนใหอ้าจารย ์นกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมกนั

ทํางานวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลให้มีจํานวนมากขึ้น รวมถึงสร้าง
ผลงานวจิยัที่เกดิจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกดิการสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการ
ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองทีค่รบวงจร เกดิเครอืขา่ยงานวชิาการในแนวราบทีเ่ขม้แขง็ เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่อํานาจ
ต่อรองในการแสวงหาทุนวจิยั และแหล่งทุนจากรฐับาล (เงนิงบประมาณแผ่นดนิ) กเ็ป็นอกีแหล่ง
ทุนหน่ึงทีม่หาวทิยาลยัใหค้วามสําคญัและส่งเสรมิสนับสนุนใหน้ักวจิยัทีม่ศีกัยภาพสูงเสนอขอทุน
อยูเ่ป็นประจาํทุกปี 

  
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ หมายถงึ เงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัการ

พิจารณาจัดสรรจากรัฐบาลเป็นรายปี โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตัง้
งบประมาณไวล้่วงหน้า  1  ปีงบประมาณ  ตวัอย่าง เช่น  จะใชเ้งนิอุดหนุนการวจิยัในปีงบประมาณ 
2554 (เริม่ 1 ตุลาคม 2553 ) ส่วนงานต่างๆ จะเสนอโครงการตัง้แต่เดือนสงิหาคม 2552 ถึง 
กนัยายน 2552 โดยโครงการทีเ่สนอขอตัง้งบประมาณจะต้องเสนอไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ
วจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรทีาํหน้าทีป่ระเมนิคุณภาพ
และคดัสรรโครงการวจิยัที่สอดคล้องกบันโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
และตรวจสอบความซํ้าซ้อนของโครงการวิจัย/แผนงานวิจยั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานของสภาวจิยัและเพื่อเป็นการใชเ้งนิงบประมาณแผ่นดนิทีม่อียู่อย่างจํากดั(สดัส่วนของเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิในการสนบัสนุนทาํวจิยั ปี พ.ศ. 2553 อยูท่ี ่0.25% GDP) เพื่อใหเ้กดิความคุม้
ค่าสงูสุด ซึง่ผลการประเมนิและตรวจสอบจาก วช. จะสง่ไปยงัสาํนกังบประมาณ ซึง่เป็นหน่วยงาน
ทาํหน้าที ่ ตรวจสอบ  ตดิตามประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการใชเ้งนิอุดหนุนการวจิยั รวมทัง้
ผลผลติ (Output) และผลลพัธ ์(Outcome) ทีไ่ดร้บัจากโครงการวจิยัเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด 
และจะมผีลต่อการไดร้บัจดัสรรวงเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีม่หาวทิยาลยัจะไดร้บัในแต่ละปี 
 

ดงันัน้การเสนอแผนงาน/โครงการวจิยั  เพื่อสมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน ประเด็นสําคัญประการแรกในการจัดทําข้อเสนอการวิจัยคือต้องมีความสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวิจยัของชาติ ดงัต่อไปน้ี 
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1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 
     (พ.ศ.2555–2559)*  
2.  นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2555-2559) 

กลุ่มเรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้นการทาํวจิยัตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัชาต ิ 
       ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 13 กลุ่มเรือ่ง 
3. กลุ่มเรือ่งเรง่ดว่น ประกอบดว้ย 13 กลุ่มเรือ่ง และพชืทีส่าํคญั 3 ชนิด 
4. นโยบายรฐับาล **  

• นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะดาํเนินการในปีแรก  
• นโยบายการบรหิารราชการ 4 ปี 

 

ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวิจยัของชาติ  ประกอบด้วย  
 

ข้อ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ      
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ประกอบด้วย  6 ยทุธศาสตร ์มีดงัต่อไปน้ี 
1.1  ยทุธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสงัคม  

เพื่อสรา้งโอกาสการเขา้ถงึแหล่งทุนทรพัยากร การประกอบอาชพี ยกระดบัรายได ้และสรา้ง
ความมัน่คงทางสงัคมใหทุ้กคนในสงัคมไทย ช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนดอ้ยโอกาส แรงงาน
นอกระบบ/ต่างดา้ว ชนกลุ่มน้อย ใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางสงัคมอย่างเท่าเทยีมกบักลุ่มอื่นๆ สนบัสนุนให้
ภาคพีฒันาทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมแก้ไขปญัหาความเหลื่อมลํ้า และความขดัแยง้ในสงัคมไทยอย่างมี
ประสทิธภิาพ ร่วมพฒันาประเทศอย่างเตม็ทีแ่ละเสรมิสรา้งความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหเ้ป็นน้ําหน่ึง
ใจเดยีวกนั มแีนวทางสาํคญั ดงัน้ี 

1. การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมใหทุ้กคนในสงัคมไทยสามารถ จดัการ 
ความเสีย่งและสรา้งโอกาสในชวีติใหแ้ก่ตนเอง 

2. การจดับรกิารทางสงัคม ให้ทุกคนตามสทิธิพงึมพีงึได้ เน้นการสร้างภูมคิุ้มกนั ระดบั
ปจัเจกและสรา้งการมสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจในการพฒันาประเทศ 

3. การเสรมิสรา้งพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิม่ทางเลอืกการใช้ชวีติในสงัคม  และ
สรา้งการมสีว่นรว่มในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงไดอ้ยา่งมคีุณคา่และศกัดิศ์ร ี 

4. การเสรมิสรา้งความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหแ้น่นแฟ้นเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนั 
 

1.2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน 
เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัใหม้ศีกัยภาพ ดว้ยการเสรมิสรา้งทกัษะใหม้จีติสาธารณะ 

5 ดา้น ทัง้การเรยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ คดิเป็น ทาํเป็น การสงัเคราะหค์วามรูส้ ัง่สม และต่อยอดสู่
นวตักรรมความรู ้ การฝึกฝนจนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์ การเปิดใจกวา้งพรอ้มรบัทุกความคดิเหน็ 
และการปลกูฝงัจติใจทีม่คีุณธรรม รวมทัง้เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มทางครอบครวั ชุมชน และสงัคม
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ใหม้ัน่คง และเอือ้ต่อการพฒันาคนอย่างสอดคลอ้งกบับรบิทการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ
สงัคมในอนาคต มแีนวทางสาํคญั ดงัน้ี 

1. การปรบัโครงสรา้งและการกระจายตวัประชากรใหเ้หมาะสม 
2. การพฒันาคุณภาพคนไทยใหม้ภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง 
3. การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
4. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม 

1.3  ยทุธศาสตรค์วามเข้มแขง็ภาคเกษตร  ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน  
เพื่อสรา้งฐานภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็ สามารถผลติอาหารที่มคีุณภาพเพยีงพอสําหรบั

ผูบ้รโิภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐานการผลติที่ทําใหเ้กดิความมัน่คงในอาชพีและรายได้ใหก้บั
เกษตรกร สรา้งความสมดุลและมัน่คงของการใชผ้ลติผลการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลงังาน ตลอดจน
จดัหาพลงังานใหม้คีวามมัน่คงเพยีงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ  มแีนวทางทีส่าํคญัดงัน้ี 

1. การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
2. การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาคการผลติภาคเกษตร 
3. การสรา้งมลูคา่เพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดหว่งโซ่การผลติ 
4. การสรา้งความมัน่คงในอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
5. การสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชวีภาพในระดบัครวัเรอืนและชุมชน 
6.  การสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานชวีภาพ  เพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศ  และ

ความ  เขม้แขง็ภาคเกษตร 
1.4  ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน 

เพือ่ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งมคีุณภาพและยัง่ยนื  รวมทัง้เพือ่รกัษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และสรา้งระบบการแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรม และเพื่อใหป้ระเทศเทศไทย
มคีวามเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายดา้นการผลติสนิคา้และบรกิารบนฐานปญัญา  นวตักรรม  ความคดิ
สรา้งสรรค ์ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในอาเซยี   

1. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิโดยใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรค ์       
    เป็นพืน้ฐานสาํคญัในการขบัเคลื่อนสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืและมคีุณภาพ  
2. การพฒันาระบบการแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เทา่เทยีม และเป็นธรรม 
3. การบรหิารจดัการเศรษฐกจิสว่นรวมอยา่งมเีสถยีรภาพ 

 
1.5  ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมิูภาคเพ่ือความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม 
 เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบดา้นที่ตัง้ของประเทศในเชงิ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก  อีกทัง้เพื่อ
เสรมิสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงนิละโอกาสด้านการตลาดระหว่าง
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ประเทศ ในการเขา้สู่ประชาคมอาเวยีน  รวมทัง้เชื่อมโยงดา้นการคา้การลงทุนกบัมหาอํานาจทาง
เศรษฐกจิใหมใ่นเอเซยีและกลุ่มเศรษฐกจิใหมใ่นเอเซยีแปซฟิิก 

1.  การพฒันาความเชื่อมโยงดา้นการขนส่ง และระบบโลจสิตกิสภ์ายใตก้รอบความร่วมมอื
ในอนุภมูภิาค 

2. การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิม่ขดีความสามารถในการขา่งขนัในอนุภาค 
3. การสรา้งความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
4. การเขา้ร่วมเป็นภาคคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศระหว่างภูมภิาคโดยมบีทบาทที ่

สรา้งสรรคเ์พือ่เป็นทางเลอืกในการดาํเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทโีลก 
5. การสรา้งความเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิในภมูภิาคดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
6. การมสีว่นร่วมอย่างสาํคญัในการป้องกนัภยัจากการก่อการรา้ยและอาชญากรรม ยา

เสพตดิ ภยัพบิตั ิและการแพรร่ะบาดของโรคภยั 
7. การเสรมิสรา้งความร่วมมอืทีด่รีะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิอยา่งมจีรยิธรรมและไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
1.6  ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  

เพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ ขบัเคลื่อนการผลติและ
บรโิภคของประเทศไปสู่การเป็นสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสรา้งภูมคิุม้กนัและเตรยีมความ
พรอ้มในการรองรบัและปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ มแีนวทาง
สาํคญั ดงัน้ี 

1. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ 
2.  การปรบักระบวนทศัน์การพฒันา  และขบัเคลื่อนประเทศไปสูก่ารเป็นเศรษฐกจิและสงัคม

คารบ์อนตํ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
3. การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ เพือ่ใหส้งัคมภมูคิุม้กนั 
4.  การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอืกบัภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูภิาค 
6.  การเพิม่บทบาทประเทศไทยในเวทปีระชาคมโลกที่เกี่ยวขอ้งกบักรอบความตกลงและ

พนัธกจิดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
7.  การควบคุมและลดมลพษิ 
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสทิธภิาพโปรง่ใสและเป็นธรรมอยา่งบรณูาการ   
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ข้อ 2  นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2555-2559 ) ประกอบด้วย  5          
ยทุธศาสตร ์   มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางสงัคม  

ยุทธศาสตร์การวิจยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระบบการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง วฒันธรรม สุขภาพอนามยั คุณภาพชวีติ สวสัดกิารเพื่อความมัน่คงของชวีติ ตลอดจนการ
บรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี การสรา้งความเขม้แขง็และการสรา้งภูมคิุ้มกนัของทอ้งถิน่และสงัคม     
รวมทัง้การเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชนทีเ่น้นกระบวนการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาความยากจน 
นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูส้งูอายุ และการ
เสรมิสรา้งความมัน่คงของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเดน็สาํคญัทีม่คีวามจาํเป็น
ต้องการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย ทัง้น้ีไดก้ําหนดกลยุทธ์การวจิยัทีใ่หค้วามสําคญัในเรื่องต่างๆ  มี
ดงัต่อไปน้ี 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่1 ปฏริปูการศกึษา กระบวนการเรยีนการสอน     ทัง้ในและนอกระบบ  
                         ตลอดจนการพฒันาระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ระบบสนบัสนุนการ 
                         เรยีนรูต้ลอดชวีติ  ทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติในแต่ละทอ้งถิน่ 

           กลยุทธ์การวจิยัที่ 2 ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และพฒันาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จรยิธรรม    
ศลิปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ทีห่ลากหลาย 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่3 สง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรคอุบตัใิหม ่การรกัษาพยาบาล การ 
                         ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายและจติใจ การพึง่พาตนเองดา้นสขุภาพ 
                         รวมถงึการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
กลยทุธก์ารวจิยัที ่4 พฒันาและการคุม้ครองภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย การแพทย ์
                         พืน้บา้น การแพทยท์างเลอืก และสมนุไพร  
กลยทุธก์ารวจิยัที ่5 พฒันาศกัยภาพทางการกฬีา 
กลยทุธก์ารวจิยัที ่6 พฒันาขดีสมรรถนะและศกัยภาพของหน่วยงานภาครฐัและภาค 
                         เอกชน และการบรหิารรฐักจิ บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล 
กลยทุธก์ารวจิยัที ่7 จดัการปญัหายาเสพตดิ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และ 

                       ปญัหาผูม้อีทิธพิล 
กลยทุธก์ารวจิยัที ่8 สง่เสรมิความเขม้แขง็และการเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัของทอ้งถิน่ 
                         และสงัคม 

           กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 9 เสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตแิละการป้องกนัประเทศ และบูรณา    
การการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ เพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื ตลอดจนการปฎริปูกระบวนการยุตธิรรมการเมอืง
และความไมเ่ทา่เทยีมในสงัคม 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่10 วจิยัเพือ่การปฏริปูประเทศไทยใหม้เีสถยีรภาพและมธีรรมาภบิาล 
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2. ยุทธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  
ยทุธศาสตรก์ารวจิยัน้ีมุง่เน้นการวจิยัเพื่อพฒันาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร ซึง่

ครอบคลุมการสรา้งมลูค่าผลผลติทางการเกษตร ปา่ไม ้และประมง รวมทัง้การพฒันาและจดัองค์
ความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ 
สรา้งสรรคอ์ย่างยัง่ยนื นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อการพฒันาประสทิธภิาพการผลติทาง
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบรกิาร ซึง่ครอบคลุมถงึการท่องเทีย่ว  การพฒันาดา้นพลงังานโลจสิตกิส ์
และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถงึบทบาทการแขง่ขนัของประเทศภายใตก้าร
เปลีย่นแปลง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ รวมทัง้สมัพนัธภาพกบัประเทศเพื่อนบา้น 
และสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรบัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community-AEC) โดยดําเนินการบนพืน้ฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมุ่งก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะ  โดยในระดบัภูมภิาคอาจมุ่งเน้นในประเดน็สําคญัที่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย  ทัง้น้ีไดก้าํหนดกลยทุธก์ารวจิยัทีใ่หค้วามสาํคญัในเรือ่ง 
ต่าง ๆ  มดีงัต่อไปน้ี 

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 1  สรา้งมลูค่าผลผลติทางการเกษตร และการพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนั
และการพึง่พาตนเองของสนิคา้เกษตร 

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 2  พฒันาองคค์วามรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่   ใหเ้กดิประโยชน์เชงิ
พาณชิยแ์ละสาธารณะ เพือ่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนอยา่ง
ยัง่ยนื 

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 3  พฒันาประสทิธภิาพการผลติทางอุตสาหกรรม   ใหเ้อือ้ต่อการดาํเนิน
ธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 4  พฒันาศกัยภาพระดบัคุณภาพบรกิารในอุตสาหกรรมบรกิาร  และการ  
ทอ่งเทีย่ว 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่5  พฒันาอุตสาหกรรมผลติพลงังานชวีภาพและพลงังานทางเลอืกอื่น 
กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 6  ยกระดบัประสทิธภิาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละ

การขนสง่สาธารณะทีม่คีุณภาพ 
กลยุทธ์การวจิยัที ่ 7   เพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
กลยทุธก์ารวจิยัที ่8  พฒันาเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ  
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3.    ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 3 การอนุรกัษ์  เสริมสร้างและพฒันาทุนทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่ง
ยัง่ยนื โดยการมสี่วนร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิ 
ทรพัยากรธรณี ทรพัยากรปา่ไม ้ทรพัยากรสตัวน้ํ์า   รวมถงึการแบ่งปนัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร
อยา่งยัง่ยนื  โดยเฉพาะอย่างยิง่การมสี่วนร่วมอย่างแทจ้รงิ (Meaningful Public Participation) และการ
วจิยัทีเ่กีย่วกบัการรบัรองและฟ้ืนฟูหลงัภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัใินระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่ โดยใน
ระดบัภูมภิาค อาจมุง่เน้นในประเดน็สาํคญัทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย ทัง้น้ี 
ไดก้าํหนดกลยทุธก์ารวจิยัทีใ่หค้วามสาํคญัในเรือ่งต่าง ๆ มดีงัต่อไปน้ี 
 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่1 บรหิารจดัการและการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนื  

กลยทุธก์ารวจิยัที ่2  สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรดนิและทรพัยากรธรณ ี
กลยุทธก์ารวจิยัที ่3  พฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําแบบบูรณาการและสรา้ง

ความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการน้ําของประเทศ 
กลยุทธ์การวจิยัที ่ 4 สรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัภยัพบิตัจิากธรรมชาตแิละอุตสาหกรรม

รวมทัง้ระบบบรหิารจดัการน้ําทว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

4. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 4  การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันานวตักรรม
และบคุลากรทางการวิจยั 

 ยุทธศาสตรก์ารวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวจิยัเพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละต่อยอดภูมปิญัญาของประเทศ 
และสาธารณะ ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพการวจิยัของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นใน
ประเดน็สาํคญัทีม่คีวามจําเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย ทัง้น้ี ไดก้ําหนดกลยุทธก์ารวจิยัทีใ่ห้
ความสาํคญัในเรือ่งต่าง ๆ  ดงัน้ี 

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 1 พฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรมสู่เชงิพาณิชย ์รวมทัง้และ  
องคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตร ์ ทางสงัคมศาสตร ์ และการพฒันาองค์
ความรูใ้หมใ่นวทิยาการต่าง ๆ 

กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 2 สรา้งศกัยภาพและความสามารถของทรพัยากรบุคคลทางการวจิยัใน
วทิยาการต่าง ๆ 
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5. ยทุธศาสตรก์ารวิจยัท่ี 5 การปฏิรปูระบบวิจยัของประเทศ เพ่ือการบริหารจดัการความรู้ 
ผลงานวิจยั นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์ ทรพัยากร และภมิูปัญญาของประเทศสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและ
ประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย 

 ยุทธศาสตร์การวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวิจยัเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบรหิาร
จดัการดา้นการวจิยัของประเทศ โดยในระดบัภูมภิาค อาจมุ่งเน้นในประเดน็สําคญัทีม่คีวามจําเป็น
ตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ทีด่ว้ย ทัง้น้ี ไดก้าํหนดกลยทุธก์ารวจิยัทีใ่หค้วามสาํคญัในเรือ่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

กลยทุธก์ารวจิยัที ่1  วจิยัเพือ่การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ 
กลยุทธก์ารวจิยัที ่ 2  วเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ  

ดา้นการวจิยัของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
กลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุง่เน้นตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.
2555-2559) 

จาก 5 ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดงักล่าว เมือ่พจิารณาความสาํคญักลุ่มเรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้น 
โดยคาํนึงถงึวกิฤตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ ความตอ้งการผลงานวจิยัและความรู ้  เพือ่เรง่แกไ้ขปญัหาและ
นําไปสูก่ารเสรมิสรา้งและการพฒันาประเทศโดยเรว็ ประการสาํคญั เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน ซึง่ในระดบัภมูภิาค อาจมุง่เน้นในกลุ่มเรือ่งทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งการผลงานวจิยัในพืน้ที่
ดว้ย ดงันัน้ จงึกาํหนดกลุ่มเร่ืองวิจยัท่ีควรมุ่งเน้น 13 กลุ่มเร่ือง  มีดงัน้ี 

 1. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
 2. ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 
 3. การปฏริปูการศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
 4. การจดัทรพัยากรน้ํา 

 5. ภาวะโลกรอ้นและพลงังานทางเลอืก 
  6. การเพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออกและลดการนําเขา้ 

  7. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาและการฟ้ืนฟู 
 8. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันาคุณคา่ของทรพัยากรธรรมชาต ิ
 9. เทคโนโลยใีหมแ่ละเทคโนโลยทีีส่าํคญัเพือ่อุตสาหกรรม 
 10. การบรหิารจดัการทอ่งเทีย่ว 
 11. สงัคมผูส้งูอาย ุ
 12. ระบบโลจสิตกิส ์
 13. การปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ 
ข้อ 3  กลุ่มเร่ืองเร่งด่วน ประกอบด้วย 13 กลุ่มเร่ือง และพืชท่ีสาํคญั 3 ชนิด ดงัน้ี 

1. การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
2. ความมัน่คงของรฐัและการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล 
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 3. การปฏริปูการศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
4. การจดัทรพัยากรน้ํา 

 5. ภาวะโลกรอ้นและพลงังานทางเลอืก 
  6. การเพิม่มลูคา่สนิคา้เกษตรเพือ่การสง่ออกและลดการนําเขา้ 
 7. การป้องกนัโรค  การรกัษาสขุภาพ และการฟ้ืนฟูสขุภาพ 
 8. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันาคุณคา่ความหลากหลายทางชวีภาพ 
  9. เทคโนโลยใีหมแ่ละเทคโนโลยทีีส่าํคญัเพือ่อุตสาหกรรม 
 10. สงัคมผูส้งูอาย ุ
 11. การบรหิารจดัการทอ่งเทีย่ว 
 12. โลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
 13. ขา้ว 
 14. มนัสาํปะหลงั 
 15. ยางพารา 
 

ข้อ 4   นโยบายรฐับาล 
เพื่อใหก้ารบรหิารราชการแผ่นดนิสามารถบรรลุถงึภารกจิและเป้าหมายทีก่ําหนดได ้ รฐับาลสมยั

นายกรฐัมนตร ีคนที ่28  ไดก้ําหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิไว ้    โดยแบ่งการดําเนินการเป็น  
2  ระยะ  คอื ระยะเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในปีแรก  และระยะการบรหิารราชการ 4 ปีของรฐับาล เพือ่ใหม้ี
การพฒันาอย่างมีคุณภาพ  สมดุล  ยัง่ยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ดงัต่อไปน้ี  
1.  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะดาํเนินการในปีแรก  มีดงัต่อไปน้ี 

 1.1 สรา้งความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาตแิละฟ้ืนฟูประชาธปิไตย 
         1.2 กําหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปญัหายาเสพตดิเป็น ”วาระแหง่ชาต”ิ 

 1.3 ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัอยา่งจรงิจงั 
 1.4 สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการน้ําอยา่งบรณูาการและเรง่รดัขยายเขตพืน้ทีช่ลประทาน 
 1.5 เรง่นําสนัตสิขุและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนกลบัมาสูจ่งัหวดั    
      ชายแดนภาคใต ้
 1.6 เรง่ฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและนานาประเทศ 

     1.7 แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงนิเฟ้อ 
          และราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
    1.8 ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน โดยเพิม่กาํลงัซือ้ภายในประเทศ และสรา้งสมดุล    
         และความเขม้อยา่งมคีุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกจิมหภาค 
1.9 ปรบัลดภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหเ้หลอืรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 20 ใน

ปี 2556 เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของภาคเอกชน ขยายฐานภาษแีละรองรบั
เขา้สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในปี 2558 
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        1.10 สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
1.11 ยกระดบัสนิคา้การเกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน 
1.12 เรง่เพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศ 

    1.13 สนบัสนุนการพฒันางานศลิปหตัถกรรมและผลติภณัฑช์ุมชนเพือ่สรา้งเอกลกัษณ์และ          
           ผลติสนิคา้ในทอ้งถิน่ 
1.14  พฒันาระบบประกนัสขุภาพ  

         1.15 จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทบ็เลต็ใหโ้รงเรยีน โดย 
        1.16 เรง่รดัและผลกัดนัการปฏริปูการเมอืง ทีป่ระชาชนมสีว่นรว่มอยา่งกวา้งขวา้ง 
 
2.  นโยบายการบริหารราชการ 4 ปี 

ในสว่นของนโยบายทีจ่ะดาํเนินการภายในชว่งระยะเวลา 4 ปีของรฐับาลชุดน้ี ไดก้ําหนดนโยบาย
หลกัในการบรหิารประเทศ ซึง่ไดป้รากฏ  ดงัต่อไปน้ี 

2.1 นโยบายความมัน่คงแหง่รฐั 
2.2 นโยบายเศรษฐกจิ 
2.3 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 นโยบายทีด่นิ  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2.5 นโยบายวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี การวจิยั  และนวตักรรม 
2.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
2.7 นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 

กาํหนดการรบัสมคัรทุน 
 

 ในการสมคัรรบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน  นักวิจยัจะต้องเขยีน
ขอ้เสนอการวจิยัตามแบบตามแบบของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) กรณีเป็นแผน
งานวจิยัใชแ้บบ ว-1ช ซึง่ประกอบดว้ยโครงการย่อยใหใ้ช ้แบบ ว-1ด และกรณีเป็นโครงการเดีย่ว 
ใชแ้บบ ว-1ด พรอ้มทัง้ key ขอ้มลูโครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุนเขา้ระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ
(National Research Project Management : NRPM) และสง่ผา่นไปยงัสว่นงานตน้สงักดั เพื่อให้
ส่วนงานรวบรวบเสนอโครงการวจิยัทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัภายใน 30 กนัยายน ของทุกปี และ
มหาวทิยาลยัจะตอ้งเสนอโครงการวจิยัทัง้หมดไปยงั วช. เพื่อตรวจสอบความซํ้าซอ้นของโครงการ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีภายใน 30 ตุลาคม ของทุกปี   ดงันัน้มหาวทิยาลยัมหดิลจงึมปีระกาศแจง้ไป
ยังส่วนงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย/ผู้ที่สนใจ จัดทําข้อเสนอการวิจัย โดยมีการแจ้ง/
ประชาสมัพนัธไ์ปยงัสว่นงาน  ดงัน้ี 
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ครัง้ท่ี 1  กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้/ประชาสมัพนัธ ์ล่วงหน้าประมาณ 1 เดอืนเพื่อใหน้กัวจิยั/
ผูส้นใจ เตรยีมจดัทาํขอ้เสนอการวจิยั ตัง้แต่เดอืนมถุินายน – กนัยายน ของทุกปี 

ครัง้ท่ี 2  กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้เมื่อสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) มหีนงัสอื
แจง้หน่วยงานภาครฐัเสนอของบประมาณประจาํปีอยา่งเป็นทางการ   ในเดอืนกรกฎาคม ของทุกปี    

ครัง้ท่ี 3  กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้/ประชาสมัพนัธ์ เมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการรบัสมคัรอกี
ครัง้ ชว่งตน้เดอืนกนัยายน ของทุกปี 
 
ปฏิทินกาํหนดการสมคัรรบัทุน  
 

ระยะเวลา รายละเอียด
1 ม.ิย. – 15 ก.ย.       มหาวทิยาลยัมปีระกาศแจง้ไปยงัส่วนงาน เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหน้ักวจิยั/ผูท้ีส่นใจ จดัทํา

ขอ้เสนอการวจิยั  ม ี2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กรณีเป็นโครงการใหม่ ใชแ้บบขอ้เสนอการวจิยัตามแบบ ว-1ช (สาํหรบัแผนงานวจิยั) 
และแบบ ว-1ด (สาํหรบัโครงการเดีย่ว) 
2. กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง ใชแ้บบขอ้เสนอการวจิยัตามแบบ ว-1ช(สําหรบัแผนงาน
วจิยั) และแบบ ว-1ด (สาํหรบัโครงการเดีย่ว) และตอ้งแนบรายงานความกา้วหน้าแผน
งานวจิยั/โครงการวจิยั ตามแบบ ต-1ช/ด  และใหส้ว่นงาน ดาํเนินการ ดงัน้ี 
  *รวบรวม/ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้เสนอการวจิยั และส่งคณะกรรมการพจิารณา
โครงการวิจัยและติดตามประเมินผลงานวิจัยที่ได้ร ับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงิน
งบประมาณแผน่ดนิ   ของมหาวทิยาลยัมหดิล จดัเรยีงลาํดบัความสาํคญั (priority )  ตาม 
แบบ บช-3  ของขอ้เสนอการวจิยัของแต่ละสว่นงาน   และสง่มหาวทิยาลยั  ภายใน  30 
กนัยายน  ของทุกปี 

ก.ค.                       
 

วช. มหีนังสอืแจ้งหน่วยงานภาครฐั (อย่างเป็นทางการ) ให้จดัทําขอ้เสนอการวจิยัของ
หน่วยงานภาครฐัทีเ่สนอของบประมาณ ตามมตคิณะรฐัมนตรฝี่ายวจิยั จะแจง้ไปยงัส่วน
งานเป็นครัง้ที ่2  

ก.ค. –  ต.ค.  
 
 
 
15 ก.ย. 
 
1 ต.ค. – 30 ต.ค. 
 
 

1.วช. เปิดระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(NRPM - Online)   ใหน้ักวจิยักรอกขอ้มลู  
เขา้ระบบตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม  แต่มหาวทิยาลยัจะมกีารกําหนดใหน้ักวจิยักรอกขอ้มลู 
แบบ ว-1ช / ว-1ด และแบบ ต-1ช/ด เขา้ระบบ NRPM Online ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 
กนัยายน   ของทุกปี 
2. มหาวทิยาลยัทําหนังสอืแจง้เตอืนไปยงัส่วนงานเป็นครัง้ที ่3 เพื่อใหส้่วนงานทราบว่า 
ใกล้ส้ินสดุระยะเวลาการเสนอขอทุน 
3.เมือ่สว่นงานสง่ขอ้เสนอการวจิยัทีจ่ดัเรยีงลาํดบัความสาํคญั (priority ) ตามแบบ บช- 3 
ทัง้หมดสง่ไปยงัมหาวทิยาลยั  ภายใน  30  กนัยายน  ของทุกปี 
กองบริหารงานวิจยั ดาํเนินการ  ดงัน้ี 
 1. รวบรวม/ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอการวิจัย และส่งคณะกรรมการ ฯ 
ประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัทัง้หมดของมหาวทิยาลยั 
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ระยะเวลา รายละเอียด
2. รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทัง้หมด และนํามาจัดเรียงลําดับ
ความสําคญั (priority ) ตาม แบบ บช-3 เป็นภาพรวม และจดัทําแบบแสดงแผนความ
ตอ้งการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัตาม แบบ ว -6  โดยสง่ขอ้มลูทัง้หมดให ้วช. ภายใน 30 
ตลุาคม หากเลยกาํหนด วช.จะไมป่ระเมนิขอ้เสนอการวจิยัของหน่วยงานภาครฐันัน้  
2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการกรอกขอ้เสนอการวจิยัเขา้ในระบบ  (NRPM – Online) 
ทัง้หมด กรณีผูว้จิยักรอกขอ้มลูไมถู่กตอ้ง  กองบรหิารงานวจิยัจะตดิต่อใหผู้ว้จิยัทาํการ
แกไ้ข ก่อนยนืยนัการสง่ขอ้มลูไปยงั  วช. ภายใน  30 ตลุาคม  หากขอ้มลูทีส่ง่ผา่นระบบ
ไมถู่กตอ้ง  วช. มสีทิธไิมป่ระเมนิขอ้เสนอการวจิยัดงักล่าวได ้

 
ข้อแนะนําในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 
 

หากนักวจิยัท่านใดทีส่นใจจะเขยีนโครงการวจิยัเพื่อขอรบัทุนอุดหนุนจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดนิของมหาวทิยาลยั ก่อนจะทําการเขยีนโครงการวจิยั นักวจิยัตอ้งตอบคําถาม 3 ขอ้ก่อนว่า 
จะทาํไปทาํไม (Why) จะทาํอะไร  (What) และจะทาํอยา่งไร  (How) ซึง่เป็นหวัใจหลกัในการเขยีน
โครงการวจิยัเพือ่ใหป้ระสบความสาํคญั  ดงัน้ี 

• จะทําไปทาํไม (Why)   หมายถงึ ทุนวจิยัเรื่องน้ีมคีวามสาํคญั มคีวามจาํเป็นมคีุณค่า
และมปีระโยชน์อยา่งไรถงึตอ้งทาํวจิยั 

• จะทําอะไร  (What)  หมายถึง  วตัถุประสงค์ของโครงการ ต้องกําหนดใหช้ดัเจน 
เฉพาะเจาะจงวา่จะทาํอะไร 

• จะทาํอยา่งไร  (How) หมายถงึ การเขียนกรอบแนวความคิดในการวิจยัท่ีดี จะทํา
ใหผู้ป้ระเมนิทราบว่างานวจิยัน้ีจะเกบ็ขอ้มลูอะไร มคีวามเชื่อมโยงและสมัพนัธอ์ย่างไร  
รูปแบบการวิจยั ที่จะใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคําถามและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ระเบียบวิธีวิจยั    คอื ประชากรและตวัอยา่ง การให ้ Intervention และตวั
แปรและการวดัผล  และสถิติ ทีใ่ช ้

เมื่อนักวจิยัตอบคําถามทัง้ 3 ขอ้ไดแ้ล้ว นักวจิยัควรยดึหลกัต่อไปน้ีในการเขยีนโครงการ*(สํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต)ิ 
1. ความจาํเป็นของการวิจยั 

• มกีารกาํหนดความตอ้งการวจิยัใหช้ดัเจน 
• ใชข้อ้มลูประกอบเทา่ทีจ่าํเป็น หรอืเป็นไปได ้
• โยงใหเ้หน็วา่องคก์รหรอืคุณเขา้มามบีทบาทต่อความตอ้งการน้ี 

2. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

• วตัถุประสงคค์วรทีจ่ะมคีวามเฉพาะเจาะจงต่อประเดน็การแกป้ญัหาทีไ่ดร้ะบุไวไ้ด ้
• โดยทัว่ไปควรมไีมเ่กนิ 3-4 วตัถุประสงค ์
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• วตัถุประสงคค์วรม ี3 P 
1. Performance 
2. Process  
3. Product 

3. แผนงานหรือกิจกรรม 

• แผน หรอื โปรแกรม มคีวามต่อเน่ืองในแต่ละวตัถุประสงค ์
• สามารถตอบคาํถามดงัน้ีได ้ 
1. What 
2. Who 
3. How 
4. When 

• ใสร่ายละเอยีดเทา่ทีท่าํได ้
4. Timeline มีการกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
5. วิธีการศึกษา 

• ประเมนิวตัถุประสงคแ์ละแผน 
• ขอ้มลูจาํเพาะทีจ่ะเกบ็ 
• มเีกณฑก์ารพจิารณาวา่จะนําขอ้มลูมาวเิคราะหอ์ยา่งไร 
• เป็นการวดัวา่แผนสามารถสนองต่อความตอ้งการหรอืไม ่

6. งบประมาณ 

• กาํหนดทุนใหเ้หมาะกบัโครงการ 
• ระบุรายละเอยีดใหช้ดัเจน 
• อุปกรณ์และบุคลากรควรจะมอียูใ่นแผน 
• อยา่ “หมกเมด็” บางเรือ่งทีไ่มจ่าํเป็น 
• แสดงใหเ้หน็ความสาํคญัในสิง่ทีเ่ราจะขอ 
• ตรวจสอบตวัเลขใหถู้กตอ้ง 

7. ส่วนประกอบสาํหรบัข้อเสนอท่ีดี 

• งานของคุณใหค้วามสาํคญัต่อปญัหาอะไร 
• ปญัหาน้ีมคีวามสาํคญัอยา่งไร 
• คุณจะทาํอะไรเพือ่จะแกป้ญัหาน้ี 
• แสดงความคดิเหน็ของคุณมาสนบัสนุน 
• ทาํไมคุณจงึเป็นคนทีเ่หมาะสมทีส่ดุต่องานน้ี 
• คุณจะประเมนิผลงานของคุณอยา่งไร ? -เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่งานของคุณจะสาํเรจ็หรอืไม?่ 
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• คุณมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่งานของคุณน่าดงึดดูใจกรรมการ 
8. โครงการวิจยัท่ีมกัจะประสบความสาํเรจ็ 

• เป็นแบบของ วช. จะบอกคุณเองวา่คุณสามารถกรอกอะไรลงไปไดบ้า้ง 
• เขยีนใหง้า่ยต่อการอา่น ใจความสัน้ ๆ แบ่งเป็นหวัขอ้อยา่งชดัเจน 
• ถูกหลกัไวยากรณ์ 
• รปูแบบเป็นทีย่อมรบั 
• สมบรูณ์แบบในแต่ละเรือ่ง 
• ขอ้มลูควรเป็นปจัจุบนั 
• ควรใชค้าํทีม่คีวามหมายชดัเจนไมใ่ชค่าํศพัทเ์ฉพาะวชิาชพีมากเกนิไป 
• หลกีเลีย่งสรรพนามสาํหรบับุคคล 
• ขอ้เสนอเป็นสว่นหน่ึงของความสาํเรจ็ดงันัน้ผูส้มคัรจะตอ้งรูว้า่ควรมอีะไรในขอ้เสนอบา้ง 

9. หวัใจของความสาํเรจ็ของโครงร่างงานวิจยั 

• เขยีนดว้ยถอ้ยคาํทีช่ดัเจน 
• ระบุวตัถุประสงคช์ดัเจน 
• มแีผนงานชดัเจนในการดาํเนินงานวจิยั 
• กาํหนดรายละเอยีดวธิกีารวจิยัและการใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหท์ีช่ดัเจน 
• ระบุนวตักรรม (ถา้ม)ี 
• มคีวามชดัเจนในสิง่ต่อไปน้ี 
1. ผูว้จิยัจะทาํอะไร 
2. ผูว้จิยัจะทาํอยา่งไรกบัใคร 
3. ผูว้จิยัไดท้าํอะไรมาแลว้จนถงึปจัจุบนั 
4. สิง่ต่อไปน้ีผูว้จิยักาํลงัทาํอยูต่อนน้ี 

• สรปุเป็นตาราง 
• ใชร้ปูภาพในการอธบิาย 
• ใชส้ญัลกัษณ์แทนจุดทีต่อ้งการเน้น 
• ใชก้ารยกตวัอยา่งประกอบ 
• ใชห้วัขอ้ใหญ่ หวัขอ้รองใหเ้หน็ภาพใหญ่ ๆ 

10. เหตผุล 10 ประการท่ีโครงร่างงานวิจยัมกัจะได้รบัการสนับสนุน 

• บอกวา่ตอ้งการจะทาํอะไรใหช้ดั ๆ  
• อธบิายใหช้ดัเจนวา่จะทาํอะไร 
• นําเสนอสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ราจะทาํอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 
• ควรจะเขยีนในเชงิบวก 



 20

• อยา่ใชส้าํนวนทีใ่ชใ้นเชงิวชิาการหรอืเชงิเทคนิคมากเกนิไป 
• เสนอรายละเอยีดของงบประมาณทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีท่าํ 
• ระบุประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัใหช้ดัเจน 
• ตอ้งจดัเตรยีมโครงรา่งการวจิยัตามแนวทางที ่วช กาํหนดใหค้รบถว้นทุกประเดน็ 
• โครงรา่งการวจิยั จดัเตรยีมอยา่งมอือาชพี 
• มคีวามยาวพอด ี 

11. เหตผุล 23 ประการท่ีโครงร่างงานวิจยัมกัไม่ได้รบัการสนับสนุน 

• โครงรา่งการวจิยัไมส่มบรูณ์ตามเงือ่นไขของ วช 
• ไมไ่ดเ้ตรยีมโครงรา่งการวจิยัตามคูม่อืของ วช ใหค้รบถว้น 
• โครงรา่งการวจิยั ดแูลว้เหมอืนอยากไดแ้ต่เงนิไมเ่น้นงาน 
• ผูด้าํเนินการวจิยัไมม่ทีรพัยากรต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นในการทาํวจิยั 
• ผูด้าํเนินการวจิยัไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีข่อทาํ 
• ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัไมช่ดัเจน 
• โครงรา่งการวจิยัไมไ่ดจ้ดัทาํอยูภ่ายใตก้รอบที ่วช กาํหนด 
• งบประมาณตํ่าหรอืสงูเกนิไป 
• โครงงานไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
• วธิกีารศกึษาและขอบเขตของโครงงานไมส่อดคลอ้งกนั 
• ผูเ้สนอไมรู่ข้อบเขตงานวจิยัทีจ่ะทาํ 
• มคีวามเสีย่งสงูต่อความสาํเรจ็ 
• มองไมเ่หน็ความมัน่คงของโครงการน้ีหากไดร้บัเลอืก 
• การประเมนิผลสว่นใหญ่ใชว้ธิเีหมอืนกบันบัถัว่เชน่วธิกีารไดม้าซึง่ขอ้มลูวจิยัไมม่รีะบบ 
• มขีอ้จาํกดัเยอะมาก 
• ไมค่รอบคลุมทุกดา้นทีไ่ดก้าํหนดวตัถุประสงคเ์อาไว ้
• ขนาดของตวัหนงัสอืไมเ่หมาะสม 
• เขยีนหนงัสอือา่นไมรู่เ้รือ่ง  
• ขาดรายละเอยีดงบประมาณทีส่ะทอ้นกจิกรรมทีจ่ะทาํ 
• มคีวามผดิพลาดทางตวัเลขเยอะ 
• ตัง้งบคา่ตอบแทนไวส้งูมาก 
• ขอซือ้วสัดุอุปกรณ์ เชน่ note book 
• มกีารลงงบในหมวดเบด็เตลด็สงู  
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แบบฟอรม์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 
 
 ในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อสมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณ
แผน่ดนิ  วช. ไดก้าํหนดแบบฟอรม์ข้อเสนอการวิจยัไว้  2  รปูแบบ  ดงัน้ี 

1. แบบ ว -1ช  หมายถงึ  แบบขอ้เสนอการวจิยัในระดบัแผนงานวจิยั  (Research program) 
หรอื เรยีกว่า “ ชุดโครงการวจิยั” ซึ่งประกอบดว้ยโครงการวจิยัที่อยู่ภายใต้แผนงานวจิยั มากกว่า 2 
โครงการขึน้ไป 

2. แบบ ว -1ด หมายถงึ  แบบขอ้เสนอการวจิยัในระดบัโครงการวจิยั  (Research  project) ซึง่
สามารถใชเ้ป็นแบบในการจดัทําขอ้เสนอการวจิยัทัง้ในรูปแบบโครงการวจิยัอสิระหรอืโครงการวจิยัที่
อยูภ่ายใตแ้ผนงานวจิยั   

โดยนักวจิยั/ผูส้นใจ ทีส่มคัรรบัทุนตอ้งกรอกขอ้มลูขอ้เสนอการวจิยั ทัง้ 2 รปูแบบ  ผ่านใน
ระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ (NRPM ) ภายในเดือนกนัยายน  ของทุกปี  

กรณีที่สมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยัเป็นปีที่ 1  ใหใ้ช้แบบ ว-1ช /แบบ ว-1ด  ตามความ
ต้องการของนักวิจัย หากเป็นกรณีที่เสนอขอทุน เป็นปีที่ 2 นักวิจัยจะต้องแนบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ดําเนินการไปแล้วประกอบด้วย โดยใช้ แบบรายงาน
ความกา้วหน้าแผนงานวจิยั/โครงการวจิยั (แบบ ต -1ช/ด) ทุกครัง้ 
 
นักวิจยัต้องระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวิจยั/โครงการวิจยักบัยทุธศาสตรแ์ละนโยบาย
การวิจยัของชาติ   ดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 
    (พ.ศ.2555–2559)*  
2. นโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2555-2559) 

 กลุ่มเรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้นการทาํวจิยัตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัชาต ิ 
       ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบดว้ย 13 กลุ่มเรือ่ง 
3. กลุ่มเรือ่งเรง่ดว่น ประกอบดว้ย 13 กลุม่เรือ่ง และพชืทีส่าํคญั 3 ชนิด 
4. นโยบายรฐับาล **  

 นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะดาํเนินการในปีแรก  
 นโยบายการบรหิารราชการ 4 ปี 

โดยตอ้งระบุความสอดคลอ้งทีม่ากทีส่ดุของแผนงานวจิยั/โครงการวจิยัเพยีง 1 เรือ่ง/นโยบายเทา่นัน้   
*กรณีท่ีแผนงานวิจยั/โครงการวิจยัใดไม่มีความสอดคล้องกบักลุ่มเร่งด่วนและนโยบายรฐับาล
ดงักล่าว  กส็ามารถท่ีจะไม่ต้องระบคุวามสอดคล้องได้ 
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องคป์ระกอบในการจดัทาํแผนงานงานวิจยั (แบบ ว-1ช)/โครงการวิจยั (แบบ ว-1ด) 
1.  ชื่อโครงการวจิยัหรอืชื่อเรื่อง  เป็นสว่นดงึดูดความสนใจจุดแรกของโครงการวจิยั ฉะนัน้

นักวจิยัควรตัง้ชื่อเรื่องใหน่้าสนใจ ทนัต่อเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่ทําวจิยัได ้ มคีวามกะทดัรดัได้
ใจความชดัเจน และสือ่ความหมายครอบคลุมความสาํคญัของเรื่องทีจ่ะศกึษาทัง้หมด ชื่อภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ควรสอดคล้องกันในเชิงความหมาย ลักษณะชื่อโครงการที่ดีจะต้องมี
องคป์ระกอบทีส่ื่อใหผู้อ้่านทราบว่า ตวัแปรหลกัทีจ่ะศกึษาคอือะไร กลุ่มตวัอย่างคอืใคร เพราะสิง่
แรกทีท่าํใหผู้พ้จิารณาโครงการใหค้วามสนใจคอืชื่อเรือ่ง 

2. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  ประกอบดว้ย  
• หวัหน้าโครงการวจิยั  ตอ้งระบุชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
• ผูร้ว่มโครงการวจิยั ตอ้งระบุชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ
• ทีป่รกึษาโครงการวจิยั ตอ้งระบุชื่อ สกุล คุณวุฒ ิตําแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํวจิยั 

3. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาการวจิยั   นกัว◌ิจยัควรแสดงใหเ้หน็ว่า มคีวามรู้
พืน้ฐานและเขา้ใจในปญัหา ทีก่ําลงัจะศกึษาอย่างชดัเจนทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิสามารถระบุถงึ
ความสาํคญัของปญัหา ความจาํเป็น คุณค่าและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัอย่างมเีหตุผล ควรระบุไดว้่ามี
การศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งน้ีหรอืไม ่มทีีใ่ดบา้ง และการศกึษาเรือ่งน้ีจะชว่ยเพิม่คุณคา่ไดอ้ยา่งไร   

4. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ควรกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการใหช้ดัเจน 
และเฉพาะเจาะจง ไมค่ลุมเครอื และชีช้ดัถงึสิง่ทีจ่ะทาํวจิยั ทัง้ขอบเขตและคําตอบทีจ่ะไดร้บั  และ
ต้องสอดคล้องกบัชื่อเรื่องและคําถามของการวิจยั รวมทัง้ต้องระบุให้ชดัเจนว่าการทําวิจยันัน้
ตอ้งการทาํไปเพือ่อะไร และหากมวีตัถุประสงคม์ากกวา่ 1 ขอ้ ควรระบุแยกเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

• เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม............................................................................................. 
• เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ.................................................................. 

 5. คาํถามการวจิยั  เป็นการกาํหนดคาํถามทีบ่่งชีแ้นวทางทีจ่ะตอบคาํถาม และการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดช้ดัเจน คาํถามวจิยัควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารทาํวจิยั และเป็นประโยคคาํถามสัน้ๆ 
กะทดัรดั และคาํถามควรบ่งชีถ้งึการวเิคราะหต์วัอยา่ง  

6. สมมติฐานของการวจิยั  การเขยีนสมมติฐานที่ดจีะทําให้ทราบว่า ต้องเก็บรวบรวมขอ้มูล
อะไรบา้ง จะไดข้อ้มลูจากใคร ใชว้ธิใีดในการเกบ็ขอ้มลู สมมตฐิานทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 
จะบอกไดถ้งึระดบัการวดัและการวเิคราะหข์อ้มลู ว่าจะวเิคราะหใ์นลกัษณะเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์
หรอืประมาณค่า Parameter บางตวัของประชากร ทราบว่าจะใชส้ถติอิะไรจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด ฉะนัน้
การตัง้สมมติฐาน จึงเป็นการคาดคะเนหรอืการทายคําตอบของปญัหาอย่างมเีหตุผล ควรเขยีนใน
ลกัษณะการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม แต่งานวิจยับางอย่างก็ไม่
จาํเป็นตอ้งมสีมมตฐิานกไ็ด ้

7.  ขอบเขตของการวจิยั  การกําหนดขอบเขตของการวจิยัจะช่วยใหน้กัวจิยัวางแผนการ
เกบ็ขอ้มูลไดค้รอบคลุมและตรงกบัเป้าหมายของการทําวจิยัทีต่ ัง้ไว ้ฉะนัน้ขอบเขตของการวจิยัที่
สาํคญัควรกาํหนด ดงัน้ี 
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  7.1 ลกัษณะประชากรและจาํนวนประชากร  
  7.2 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง และวธิเีลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  7.3 ตวัแปรทีศ่กึษา โดยระบุทัง้ตวัแปรตาม และตวัแปรอสิระ  
       8. กรอบแนวคดิในการวจิยั   เป็นการจดัระเบยีบแนวความคดิของผูว้จิยัเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ หรอื
ปรากฏการณ์ของปญัหาวจิยัใหเ้ป็นระบบ โดยแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลและขอบเขต
ของตวัแปรทีต่อ้งการศกึษา  
      9. วธิดีาํเนินการวจิยั   อธบิายขัน้ตอนวธิกีารทาํวจิยั อาท ิรปูแบบการวจิยั ประชากรทีศ่กึษา 
วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างและขนาดของตวัอย่าง เครื่องมอืการวจิยัและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การประมวลผลขอ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์  

10.ระยะเวลาทําการวจิยั และแผนการดําเนินงาน ระบุขัน้ตอนการทํางานวจิยั และระยะเวลา
ไมค่วรเกนิ 3 ปี 
      11.งบประมาณที่ใช้ในการวิจยั  ควรแสดงงบประมาณที่จะขอในแต่ละงบรายจ่ายให้เห็น
ชัดเจน เช่น งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค) งบลงทุน (ค่าครุภณัฑ์) โดยมีรายละเอียดเพียงพอ เพื่อให้ผู้ประเมินทราบว่า 
คา่ใชจ้่ายทีข่อมคีวามจาํเป็นและสอดคลอ้งกบักจิกรรมการทาํวจิยัมากน้อยเพยีงใด  *แต่สาํหรบัค่า
ครุภณัฑห์ากนักวจิยัไม่มคีวามจําเป็นต้องใชจ้รงิ ไม่สมควรเสนอของบประมาณในส่วนน้ี  เพราะ
สาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุนใหข้องบลงทุน  รายละเอยีดงบรายจา่ยต่างๆ มดีงัน้ี 

• งบบุคลากร  หมายถงึ รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะ เงนิเดอืน คา่จา้งประจาํ คา่จา้งชัว่คราว 
ค่าจา้งลูกจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน ต้องปฏบิตังิานเต็มเวลา และจะต้องออก
คาํสัง่จา้งจากหวัหน้าสว่นงาน 

• งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการบริหารงานประจําของโครงการ ได้แก่ 
รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะ  
1. ค่าตอบแทน หมายถงึ  ค่าตอบแทนหวัหน้าโครงการและผูร้่วมวจิยั โดยคดิจากฐาน

เงินเดือนปกติคูณเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ผู้วิจ ัยทํางานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงิน
คา่ตอบแทน ตอ้งไมเ่กนิ 20% ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ 

2. ค่าใช้สอย หมายถงึ เงนิจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร อาทเิช่น ค่าจา้งเหมาบรกิาร ค่า
เช่า ค่าซ่อมแซมบํารุงรกัษาครุภัณฑ์ของราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศชัว่คราว ค่าที่พกั ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (ใหเ้ป็นไปตาม
อตัราทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและ
ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั) ค่าจ้างพมิพ์เอกสาร ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าจ้างเก็บขอ้มูล ค่าเจาะเลอืด ค่าตรวจทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ฯลฯ ทัง้น้ี ค่าใชส้อยทีค่วบคุมอตัราไดแ้ก่ ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศใหไ้ม่เกนิ
ชัน้ประหยดั ค่าทีพ่กัตามจรงิแต่ไม่เกนิ 1,500 บาท/วนั/คน ทัง้น้ีค่าใชส้อยทัง้หมด
ต้องไม่เกิน 15% ของวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิและในกรณีที่มคีวามจําเป็นขอให้เสนอ
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อธกิารบดพีจิารณาอนุมตัิเป็นกรณีไป รวมทัง้สํานักงบประมาณไม่สนับสนุนใหใ้ช้
เงนิอุดหนุนการวจิยัเดนิทางไปต่างประเทศ 

3. ค่าวสัดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภาพ หรอืไม่คงสภาพ หรอืสิง่ของที่มลีกัษณะคงทน
ถาวร และมรีาคาต่อหน่วยหรอืต่อชุดไม่เกนิ 5,000 บาท  โดยใหใ้ชจ้่ายตามความ
เป็นจรงิ  ซึง่ไดแ้ก่ คา่วสัดุวทิยาศาสตร ์ คา่วสัดุสาํนกังาน คา่วสัดุอื่น ๆ  

4. ค่าสาธารณูปโภค หมายถงึ รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิารสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าวทิยุตดิตามตวั ค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ  (ทัง้น้ีสาํนกังบประมาณ
ไมส่นบัสนุนใหใ้ชเ้งนิอุดหนุนการวจิยัจา่ยคา่น้ํา คา่ไฟ แก่สว่นงานตน้สงักดั) 

• งบลงทุน  (คา่ครภุณัฑ)์ สาํนกังบประมาณไมส่นบัสนุน  
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บทท่ี 3 
กระบวนการพิจารณาจดัสรรทนุอดุหนุนการวิจยั 

 
การพิจารณาจดัสรรทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

เมื่อโครงการวจิยัที่เสนอขอตัง้งบประมาณส่งไปยงัสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต(ิวช)  
จะทาํหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองโครงการวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของ
ชาติฯ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  และป้องกันการซํ้าซ้อนของโครงการ การประหยัด
งบประมาณแผ่นดนิทีม่อียู่จํากดั โดยใหค้วามเหน็ว่าโครงการวจิยัใดควรสนบัสนุนและ/ไม่ควรสนับสนุน  
และจะส่งผลการตรวจสอบของโครงการไปยงัสํานักงบประมาณ  เพื่อใชป้ระกอบการจดัสรรงบอุดหนุน
การวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย  และสํานักงบประมาณจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวงเงินที่
มหาวทิยาลยัจะได้รบัมากน้อยเพยีงใด  โดยจะพจิารณาถึงประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการใช้
เงินทุนวิจยัที่ผ่านมา และพิจารณาผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ออกมาสู่ประชาชน 
หน่วยงานภาครฐั  ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทอ่งเทีย่ว และภาคเอกชน 
 

กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

เน่ืองจากเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ   เป็นเงนิอุดหนุนที่ได้จดัสรร
จากรฐับาลเป็นรายปี และต้องมหีน่วยงานของรฐัที่ต้องเขา้มาทําหน้าที่ติดตามผลงานวจิยัตาม
ได้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรี คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  และสํานัก
งบประมาณ  ดังนัน้กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประกอบด้วยกระบวนการพิจารณา  3  ขัน้ตอน  มีดงัต่อไปน้ี 
 

ขัน้ตอนท่ี 1   กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัของส่วนงาน 
 ส่วนงานจะทําหน้าที่รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่เสนอขอตัง้งบประมาณ
ทัง้หมด เสนอคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัทาํหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรอง จดัเกรดและลําดบั
ความสาํคญั (priority)  ของโครงการ ตามแบบ บช-3 ที ่วช.กําหนด ซึง่ส่วนงานอาจกําหนดกรอบ
แนวทางการประเมนิ ดงัน้ี 

1. มุง่เน้นดา้นการวจิยัทีส่ว่นงานใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
2. โครงการวจิยัที่ดมีปีระโยชน์และสอดคล้องกบันโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยัและ

ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของชาต ิ 
โดยใหอ้ยูใ่นลาํดบัตน้จนถงึลาํดบัสดุทา้ย โดยจดัเรยีงลาํดบัเกรดดงัน้ี 

1. เกรด A  คอื  สนบัสนุนมาก   
2. เกรด B  คอื  สนบัสนุน    
3. เกรด C คอื   สนบัสนุนปานกลาง 
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ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยั   
เมื่อสว่นงานจดัลําดบัความสาํคญัของโครงการ ตามแบบ บช-3 แลว้ จะรวบรวมส่งแผนงานวจิยั/

โครงการวจิยั มายงั มหาวทิยาลยัมหดิล โดยกองบรหิารงานวจิยัจะดาํเนินการรวบรวมจดัทําสรุปรายชื่อ
ขอ้เสนอการวจิยัทัง้หมดเป็นภาพรวม  และจําแนกเป็น 3 สาขาการวจิยั ได้แก่ 1) สาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 2) สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี3) สาขาสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ ทาํการประเมนิโครงการวจิยั  โดยคณะกรรมการฯ จะมเีกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี 

1. พจิารณาจาก Scientific  และ Academic merit   
2. ความสมบรูณ์ของการจดัเตรยีมโครงการ ความถูกตอ้ง และครบถว้นของรายละเอยีดในโครงการ 
3. ผลงานวจิยัของนกัวจิยั Track Record ยอ้นหลงั 5 ปี (Publications , Citation  และ

จาํนวนนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีผ่ลติได)้ 
4. การใชง้บประมาณของนกัวจิยัเมือ่เทยีบกบัผลผลติของโครงการ  
5 .ระดับผลผลิตงานวิจัยของส่วนงานในสัดส่วนเปรียบเทียบกับส่วนงานอื่นภายใน

มหาวทิยาลยั 
6. มคีวามซํ้าซอ้นและม ีConflict of Interest ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นของการเสนอโครงการ 
7.พจิารณาจดัสรรเงนิงบประมาณตาม Performance-based Research Funding  โดยดจูาก

ผลงานของสว่นงาน (จาํนวนเงนิทุนวจิยัทีส่ว่นงานไดร้บัจากแหล่งทุนต่าง ๆ จาํนวน Publications , 
Citation และจํานวนนักศกึษาปรญิญาโท-เอก ที่ส่วนงานผลติ) และเมื่อไดผ้ลการประเมนิกจ็ดั
เรยีงลาํดบัความสาํคญั (priority) ของขอ้เสนอการวจิยั ตามแบบ บช - 3  พรอ้มทัง้จดัทาํแบบแสดงแผน
ความตอ้งการภาพรวมงานวจิยัของหน่วยงานภาครฐั ตามแบบ ว-6  (แบบฟอรม์ที ่วช. เป็นผูก้ําหนด)  
สง่ไปยงั วช. ภายใน  30 ตลุาคม ของทุกปี   

แต่ทัง้น้ีโครงการวจิยัที่ผ่านเกณฑก์ารพจิารณาประเมนิจากคณะกรรมการฯ ขา้งต้นและ
มหาวทิยาลยัไดเ้สนอไปยงั วช. เพือ่ตรวจสอบโครงการตามมตคิณะรฐัมนตรแีลว้นัน้ กอ็าจจะไมไ่ด้
รบัจดัสรรทุน จากสํานักงบประมาณทัง้หมด หาก  วช. ตรวจสอบแล้วแจ้งผลว่าไม่สนับสนุน
โครงการวจิยัดงักล่าว ฉะนัน้โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนในแต่ละปี จงึขึน้อยูก่บัผลการพจิารณา
ของ วช.  ประกอบดว้ยเชน่กนั  

 

ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของ วช.  
 วช.มีหน้าที่ตรวจสอบ  ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครฐั  ตามมติ
คณะรฐัมนตร ี โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ และดาํเนินการเป็นลาํดบั  ดงัน้ี 
 1. พจิารณาแบบ ว-6/ แบบ บช -3 และประเมนิขอ้เสนอการวจิยัโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี ่
วช.กําหนด โดยมแีนวทางการประเมนิผลแผนงานวจิยั ตามแบบ นท-1ช และแนวทางการประเมนิผล
โครงการวจิยั ตามแบบ นท-1ด ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน –ธนัวาคม ของทุกปี 
 2.พจิารณาความสมบูรณ์/ความถูกตอ้งในการกรอกขอ้มลูขอ้เสนอการวจิยัในระบบบรหิาร
งานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM) 
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3.ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอ้เสนอการวจิยัและงบประมาณที่หน่วยงานภาครฐั
เสนอของบประมาณ และทาํการประเมนิผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวจิยัของประเทศ เสนอต่อ
นายกรฐัมนตรแีละหรอืรฐัมนตรทีีก่าํกบัดแูล วช. ภายในเดอืนมกราคม ของทุกปี 

4.แจง้ผลการประเมนิผลใหส้าํนักงบประมาณเพื่อใชป้ระกอบการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
หน่วยงานภาครฐั ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

5. แจง้ผลการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั รบัทราบว่าขอ้เสนอการวจิยั
ไดร้บัการสนบัสนุน/ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน  ภายในเดอืนมนีาคม ของทุกปี   
 
แผนภมิูท่ี1  กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

กองบริหารงานวิจยั 

• ประกาศแจง้สว่นงานเสนอโครงการตัง้
งบประมาณ 
(ใหเ้วลานกัวจิยั/สว่นงาน 6 เดอืน) 

• กองบรหิารงานวจิยัรวบรวมโครงการทัง้หมด
สง่คณะกรรมการฯ (กองบรหิารงานวจิยัใช้
เวลา 10 วนัทาํการ)

สาํนักงานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ (วช.) 

ตรวจสอบโครงการวจิยัตามมติ
คณะรฐัมนตร ี

คณะกรรมการพิจารณาประเมินโครงการฯ 

• คดัเลอืกโครงการทีส่มควรใหก้ารสนบัสนุนตามยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัและ วช. 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการวจิยัเป็นภาพรวม
มหาวทิยาลยั 
(คณะกรรมการฯ ใชเ้วลาพจิารณาโครงการ 30 วนัทาํการ) 

ส่วนงาน 

• แจง้นกัวจิยัเขยีนโครงการเสนอสว่นงาน 
(ใหเ้วลานกัวจิยั 6 เดอืน) 

• สว่นงานพจิารณากลัน่กรองและจดัลาํดบั
ความสาํคญั 

• รวบรวมโครงการวจิยัเป็นภาพรวม ตาม
แบบ บช-3 เสนอมหาวทิยาลยัพจิารณา 

นักวิจยั 
เขยีนโครงการวจิยั ตามแบบ ว-1
ด/ว-1ช สง่ไปยงัสว่นงานเพือ่

พจิารณากลัน่กรอง 

สาํนักงบประมาณ 
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แนวทางการประเมินแผนการวิจยั/ โครงการวิจยั 
ในการพจิารณาโครงการวจิยัทีเ่สนอขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิในแต่

ละปี  มหาวทิยาลยัมหดิลจะมคีณะกรรมการฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒทิาํหน้าทีป่ระเมนิโครงการวจิยั โดยจะใช้
แนวทางในการประเมนิทัง้ของ วช. และของมหาวทิยาลยัมหดิล  ดงัน้ี 
1. แนวทางการประเมินของ วช.  จะประกอบด้วยหวัข้อในการประเมิน  มีดงัน้ี 

• ความสอดคล้อง ( 10 คะแนน) แบง่เป็น 
1. มคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
    และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) เพยีงใด  
2. มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 

2555-2559)  เพยีงใด  
3. กลุ่มเรือ่งทีค่วรวจิยัเรง่ดว่นตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ 

 (พ.ศ. 2555-2559)  
4. มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลเพยีงใด  

• คณุค่าทางปัญญาของแผนงานวิจยั (60 คะแนน) แบง่เป็น 
1. ปัจจยัการวิจยั (input) [20 คะแนน]  
 1. หวัเรือ่งของการวจิยัน่าสนใจ เป็นประเดน็เรง่ดว่น (Hot issue) ทีม่คีวามสาํคญั และ 
      จาํเป็นตอ้งทาํวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาอยา่งเรง่ดว่นเพยีงใด  
 2. วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัมคีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรมหรอืไม ่ 
 3. มศีกัยภาพสงูในการเป็นศนูยก์ลาง (Hub) เพือ่พจิารณาศกัยภาพของหน่วยงาน 
     วจิยัหลกัทีร่บัผดิชอบแผนงานวจิยั รวมทัง้ ศกัยภาพในการทาํหน้าทีเ่ป็นศนูย ์
     กลางหรอืศนูยป์ระสานงานกลางกบัหน่วยงานวจิยัอื่นทัง้ในและต่างประเทศเพยีงใด 
4.  การมสี่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน เป็นงานวจิยัที่มหีน่วยงานร่วม

ดาํเนินการ หลายหน่วยงานภายใตเ้ป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัเดยีวกนั ซึง่
อาจประกอบดว้ย หน่วยงานภาครฐั (ทัง้น้ีหากเป็นไปไดค้วรมคีวามรว่มมอืระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั ไมน้่อยกว่า 2 กระทรวงขึน้ไป) ภาคเอกชน/ภาคประชาชนที่
เกีย่วขอ้ง โดยรว่มกนัคดิ รว่มกนัทาํการวจิยัและพฒันาเป็นคณะ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศในเชงิหุน้สว่น (partnerships) โดยการสมทบค่าใชจ้่ายในการวจิยั
และพฒันา และมสี่วนร่วมในการนําผลการวจิยัและพฒันาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
การแกป้ญัหาและพฒันาประเทศอยา่งเป็นรปูธรรมเพยีงใด  

5. โครงสรา้งคณะผูบ้รหิารแผนงานวจิยัและคณะผูว้จิยั มคีวามเหมาะสมและมคีวาม
พรอ้มคอืครอบคลุมทุกสาขาวชิาการหรอืกลุ่มวชิาในเรือ่งทีว่จิยัเพยีงใด  

6. สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหน้กัวจิยัรุน่ใหมเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการทาํการวจิยั เพื่อ
เป็นการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองหรอืไม ่

7. มผีลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการตรวจเอกสารอา้งองิอยา่งสมบรูณ์เพยีงใด 



 29

8. จดัทาํแผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวจิยัไดช้ดัเจนและเป็นรปูธรรมเพยีงใด 
9. มคีวามพรอ้มดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ในการทาํการวจิยัหรอืไม ่
10. งบประมาณทีใ่ชท้าํการวจิยัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่

2. กระบวนการวิจยั (Process) (20 คะแนน)  
1. แสดงกระบวนการวจิยัทีม่คีวามเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎ ี สมมุตฐิาน หรอืกรอบ

แนวความคดิสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดส้งู โดยการแสดง
ความสมัพนัธ์และสนับสนุนซึ่งกนัและกนัระหว่างแผนงานวจิยัย่อย/โครงการวจิยั
ภายใตแ้ผนงานวจิยั เพือ่เน้นใหเ้หน็เป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัเดยีวกนัอยา่งไร  

2. ระบุกลยุทธโ์ดยเชื่อมโยงขัน้ตอนการทําการวจิยัอย่างสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ชดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัเพยีงใด  

3. แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี หรอืผลการวจิยัสูก่ลุ่มเป้าหมายหรอืส่งเสรมิ
และสนับสนุนการวจิยัและพฒันาขัน้ต่อไป หรอืการบรหิารงานในหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วธิกีารถ่ายทอด ระยะเวลา สถานที ่ ฯลฯ ให้
ชดัเจน และมกีารเสนอของบประมาณในสว่นน้ีดว้ยหรอืไม ่ 

3. ผลผลิตการวิจยั (output) (20 คะแนน) 
1. งานวจิยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ เชน่ ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การท่องเทีย่วและการพาณิชย ์ และการสรา้งคุณค่าเพิม่ทางสงัคมและวฒันธรรม 
เช่น การสรา้งปญัญาใหป้ระชาชนในประเทศฉลาดขึน้ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
ศลีธรรม ฯลฯ ในแต่ละขัน้ตอนของการวจิยั และพฒันาอยา่งเป็นระบบและครบวงจร
ตามรปูแบบ หว่งโซ่มลูคา่ (value chain) ดว้ยเพยีงใด  

2.  แสดงผลสาํเรจ็ทีค่าดวา่จะไดร้บัเมือ่สิน้สดุการวจิยัไดช้ดัเจนเพยีงใด  
3. ระบุกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ และผลกระทบจากผลงานวจิยัทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ รวมทัง้สนองตอบยุทธศาสตรใ์ดในยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบาย
และยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิ (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบายรฐับาล อาจ
รวมถงึยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน (แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี) ดว้ยเพยีงใด  

4. แสดงจาํนวนนกัวจิยัรุน่ใหมท่ีค่าดวา่จะเกดิจากการทาํการวจิยัน้ีหรอืไม ่ 

4. ผลกระทบของแผนงานวิจยั (impact) (30 คะแนน)  
1. ผลลพัธ ์ (Outcome) ของแผนงานวจิยัทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เป็นตวัคณู (multiplier) ที ่

สง่ผลสะเทอืนสงู ในเชงิผลกระทบต่อสงัคม ชาต ิ และนานาชาตเิป็นอยา่งมาก ซึง่
ผลกระทบของงานวจิยั อาจจะแสดงในเชงิปรมิาณ หรอืเป็นงานวจิยัทีม่กีารต่อยอด 
และใชต้น้ทุนตํ่า แต่ไดผ้ลตอบแทนสงู หรอืเป็นงานวจิยัทีผ่ลติไดป้รมิาณมากและตรง
ตามความตอ้งการของตลาด ทาํใหไ้ดร้บัผลตอบแทนสงูตามไปดว้ยหรอืไมเ่พยีงใด  
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2. งานวจิยัไดพ้ฒันาเชื่อมโยงจากทอ้งถิน่ โดยใชภู้มปิญัญาไทยและมแีนวโน้ม
สามารถขยายการพฒันาไปสูร่ะดบัประเทศ และนานาชาตไิดห้รอืไม ่ 

3. ผลลพัธข์องงานวจิยัจะทาํใหเ้กดิผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ตามยทุธศาสตรห์รอืไม ่
 

2. แนวทางการประเมินของมหาวิทยาลยัมหิดล มีดงัน้ี 
1. ขึน้อยู่กบัผลการพจิารณาของสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ(วช.) และสํานัก

งบประมาณไมใ่หก้ารสนบัสนุน 
2. พจิารณาจาก Scientific  และ Academic merit   
3. ความสมบรูณ์ของการจดัเตรยีมโครงการ ความถูกตอ้ง และครบถว้นของรายละเอยีดใน

โครงการ 
4. ผลงานวจิยัของนกัวจิยั Track Record ยอ้นหลงั 5 ปี (Publications , Citation  และ

จาํนวนนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีผ่ลติได)้ 
5. การใชง้บประมาณของนกัวจิยัเมือ่เทยีบกบัผลผลติของโครงการ  
6. ระดับผลผลิตงานวิจัยของส่วนงานในสัดส่วนเปรียบเทียบกับส่วนงานอื่นภายใน

มหาวทิยาลยั 
7. มคีวามซํ้าซอ้นและม ี Conflict of Interest ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นของการเสนอ

โครงการ 
8. พจิารณาจดัสรรเงนิงบประมาณตาม Performance Based Research Evaluation  โดยดู

จากผลงานของสว่นงาน (จํานวนเงนิทุนวจิยัทีส่ว่นงานไดร้บัจากแหล่งทุนต่าง ๆ จาํนวน 
Publications , Citation และจาํนวนนกัศกึษาปรญิญาโท-เอก ทีส่ว่นงานผลติ) 

 

ขัน้ตอนการ  Defend  งบประมาณ 
 

กองแผนงานจะเป็นผูป้ระสานงานกลางระหว่างสาํนักงบประมาณกบักองบรหิารงานวจิยัเพื่อ
จดัทําเอกสารชี้แจงการของบประมาณงบเงนิอุดหนุนการวจิยัทัง้หมด ต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ 
คณะกรรมาธกิารฯ และวุฒสิภา โดยกองบรหิารงานวจิยัมหีน้าทีใ่นการจดัทาํเอกสารทัง้หมด ดงัน้ี 
1. จดัทํารายงานผลการปฏบิตังิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณในปีงบประมาณยอ้นหลงั 5 

ปีงบประมาณ  
2. จดัทาํรายงานการวเิคราะหร์ะดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานจากการใชจ้่ายงบประมาณ 

(PART) ในสว่นของงานวจิยั   
3. ทบทวน /ปรับปรุงเป้าหมาย  กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้ว ัดผลสําเร็จใน

ปีงบประมาณทีผ่า่นมา 
4. จดัทํารายละเอยีดวงเงนิและคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่เสนอขอ ที่

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณนัน้ ๆ  
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5. จดัทาํรายละเอยีด  Output และ Outcome ของโครงการวจิยัทีเ่สนอของบประมาณ 
6. จดัทําขอ้มูลผลงานวจิยัและความเป็นเลศิทางวชิาการ  และสรุปผลงานวจิยัที่สําคญัของ

มหาวทิยาลยัยอ้นหลงั 5 ปีงบประมาณ  
 

แผนภมิู   ขัน้ตอนการ Defend งบประมาณ 
 

   
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขออนุมติัโครงการและการจดัทาํสญัญารบัทุน 
 

เมื่อมหาวทิยาลยัได้รบัแจ้งกรอบวงเงนิที่ได้รบัจดัสรรจากสํานักงบประมาณ   กองบรหิาร
งานวจิยั จะทําหนังสอืพรอ้มรายชื่อโครงการวจิยัและจํานวนเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทัง้หมดเสนอต่อ
อธกิารบดเีพื่อขออนุมตัใินหลกัการโครงการวจิยัพรอ้มวงเงนิทีไ่ดร้บั เสรจ็แลว้จะจดัทําหนังสอืเพื่อแจง้
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แจง้นกัวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนใหด้าํเนินการ มดีงัต่อไปน้ี 
1. ปรบังบประมาณโครงการตามท่ีได้รบัจดัสรร  โดยจาํแนกเป็นงบรายจ่ายต่างๆ มีดงัน้ี  

• งบบุคลากร  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลกัษณะเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจํา  ค่าจา้งชัว่คราว  
ค่าจา้งลูกจา้งตามสญัญาจา้งที่เป็นรายเดอืน และปฏบิตังิานเต็มเวลาและต้องมคีําสัง่จา้ง
จากหวัหน้าสว่นงาน 

กองแผนงาน 
เสนอโครงการและวงเงนิเพื่อขอตัง้ 

    งบประมาณ (ภาพรวม) 
แจง้ กบจ. จดัทาํขอ้มลูของ 

    มหาวทิยาลยัประกอบการ Defend  
    งบประมาณ (ตัง้แต่ ก.พ.-ส.ค.) 

กองบริหารงานวิจยั 
เสนอโครงการและวงเงนิเพื่อขอตัง้งบประมาณ (ตัง้แต่

เดอืน ธ.ค.) 
จดัทาํขอ้มลูประกอบการ Defend เสนอต่อ 
1.สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
2.สาํนกังบประมาณ 
3.คณะอนุกรรมาธกิารฯ คณะกรรมาธกิารฯ และวฒุสิภา 

สาํนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

แจง้ผลการตรวจสอบโครงการแก่
มหาวทิยาลยั/สาํนกังบประมาณ  

(ชว่งเดอืน ก.พ.) 

สาํนักงบประมาณ 
พจิารณาจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ 

    มหาวทิยาลยั 
แจง้อนุมตัเิงนิประจาํงวดแก่ 

    มหาวทิยาลยั (ชว่งเดอืน พ.ย.) 
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• งบดาํเนินงาน  จาํแนกเป็น 
1. คา่ตอบแทน  เป็นคา่ตอบแทนหวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยัโดยคดิจากฐานเงนิเดอืน

ปกตคิูณเปอรเ์ซน็ของเวลาทีน่ักวจิยัทํางานในโครงการนัน้  (ทัง้น้ีเงนิค่าตอบแทนไม่
เกนิ 20%ของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ 

2. ค่าใชส้อย  ไดแ้ก่ค่าจา้ง, ค่าเช่า,ค่าซ่อมบํารุงรกัษาครุภณัฑข์องราชการ,ค่าจา้งพมิพ์
เอกสาร, ค่าจา้งวเิคราะหข์อ้มลู, ค่าเจาะเลอืด, ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง (บาท) ไป
ราชการในประเทศ, ค่าทีพ่กั, ค่ายานพาหนะใหเ้ป็นไปตามอตัราทีก่ําหนดในพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั   ทัง้น้ีคา่ใชส้อยทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 15% ของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 

3. คา่วสัดุ  ใหใ้ชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 
1. วสัดุสาํนกังาน  ไดแ้ก่  กระดาษ  หมกึโรเนียว  กระดาษไข ฯลฯ 

               2. วสัดุวทิยาศาสตร ์ ไดแ้ก่  สารเคม ี สตัวท์ดลอง  สมนุไพร  ฯลฯ 
               3. วสัดุต่างๆ ไดแ้ก่  คา่ถ่ายเอกสาร  คา่ฟิลม ์คา่ลา้งอดัรปู  ฯลฯ 
• งบลงทุน   (คา่ครภุณัฑ)์ สาํนกังบประมาณไมใ่หก้ารสนบัสนุน 

 
การจดัทาํสญัญารบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

มหาวทิยาลยัมหดิลได้เริม่มกีารจดัทําสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2552 เน่ืองจากเป็นทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็น
งบประมาณทีร่ฐับาลจดัสรรใหใ้นแต่ละปี ดงันัน้จงึตอ้งมกีารประเมนิประสทิธภิาพการใชเ้งนิวจิยัให้
คุม้คา่ รวมทัง้ประเมนิประสทิธผิลของงานวจิยัใหไ้ดผ้ลงานตามแผนทีก่าํหนด   

การจดัทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยัเป็นขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยักบัหวัหน้าโครงการ 
โดยมพียานทัง้ 2 ฝา่ยรบัทราบขอ้ตกลง เมือ่โครงการวจิยัไดร้บัอนุมตั ิ     มหาวทิยาลยัจะสง่สญัญารบั
ทุนอุดหนุนการวจิยั   ไปยงัส่วนงานของผูร้บัทุน เพื่อใหห้วัหน้าโครงการลงนามในฐานะผูร้บัทุน และ
ใหห้วัหน้าสว่นงานหรอืผูท้ีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมายลงนามในฐานะพยานผูร้บัทุน  เสรจ็แลว้สง่คนื
มหาวทิยาลยัลงนามในฐานะผูใ้หทุ้น และผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานวจิยัลงนามในฐานะพยานผูใ้หทุ้น  
โดยแต่ละฝา่ยจะตอ้งดาํเนินการตามสญัญา ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัลงนาม ในฐานะผูใ้หทุ้น  และแบ่งจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็น 3 งวด 
 2. หวัหน้าโครงการลงนาม  ในฐานะผูร้บัทุน  ตอ้งดําเนินงานตามทีร่ะบุในสญัญาใหเ้สรจ็
ตามกําหนดเวลา (ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีงบประมาณ ) โดยเงนิอุดหนุนการวจิยัในแต่ละงวดผูร้บั
ทุนจะตอ้งส่งผลงานวจิยัและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ของมหาวทิยาลยัก่อน  กรณี
ดาํเนินการไมเ่สรจ็จะตอ้งขอขยายเวลาการทาํวจิยัได ้ 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดอืน  
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3. หวัหน้าส่วนงานหรอืผูท้ีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมาย ในฐานะพยานผูร้บัทุน  จะไดร้บัทราบ
ว่าบุคลากรในสงักัดกําลงัดําเนินการทําวิจยัอยู่ โดยได้รบัทุนอุดหนุนจากหน่วยงานใด    อีกทัง้
สนบัสนุนใหใ้ชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการทาํวจิยั 
    4. ผู้อํานวยการกองบรหิารงานวิจยัลงนาม  ในฐานะพยานผู้ให้ทุน เพื่อรบัทราบข้อตกลง
ระหว่าง ผูใ้หทุ้น กบั ผูร้บัทุน รวมทัง้ต้องเอื้ออํานวยความสะดวดในการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยัในแต่ละงวด และใหค้าํปรกึษา/ขอ้แนะนําแก่ผูร้บัทุนตามทีเ่หมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และระเบยีบของมหาวทิยาลยัมหดิล 
 

การเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

เมือ่นกัวจิยัจดัทาํรายละเอยีดค่าใชจ้่ายของโครงการวจิยั ตามวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร จาํนวน 
3 ชุด  แล้ว  กองบรหิารงานวจิยัจะจดัทําหนังสอืขออนุมตัิโอนเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัเสนอต่อ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มหาวทิยาลยัจะแบ่งจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัวจิยัออกเป็น 3 งวด มดีงัต่อไปน้ี 

• งวดที ่1  รอ้ยละ 60  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 
• งวดที ่2  รอ้ยละ 30  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  
• งวดที ่3  รอ้ยละ 10  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 

โดยในการเบกิจา่ยเงนิงวดแต่ละงวด มหาวทิยาลยัจะจา่ยให ้ดงัต่อไปน้ี 
                                

• เงินงวดท่ี 1 ร้อยละ 60 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมือ่นกัวจิยัไดจ้ดัทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยัและปรบัรายละเอยีดค่าใชจ้่ายตาม
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 

• เงินงวดท่ี 2 ร้อยละ 30 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมื่อคณะกรรมการพจิารณาและติดตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ให้
ความเหน็ชอบในรายงานความกา้วหน้าดงักล่าวแลว้  โดยนักวจิยัจะต้องจดัทําหนังสอืขอ
อนุมตัเิบกิเงนิงวดที ่2 พรอ้มทัง้ส่งรายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 และรายงานการใชจ้่าย
เงนิทุนวจิยัในงวดที ่1 และผ่านไปยงัส่วนงานตน้สงักดัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน สง่ไปยงั 
กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

• เงินงวดท่ี 3 ร้อยละ 10 ของเงินทุนอุดหนุนการวิจยัท่ีได้รบั  มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมือ่คณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ใหค้วาม
เหน็ชอบในรายงานฉบบัสมบูรณ์ ดงักล่าวแลว้  โดยนักวจิยัจะต้องจดัทําหนังสอืขออนุมตัิ
เบิกเงินงวดที่ 3 พร้อมทัง้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ ์
รายงานการใช้จ่ายเงนิทุนวจิยัทัง้งวดที่ 1 และงวดที่ 2 และผ่านไปยงัส่วนงานต้นสงักดั
เพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อนสง่ไปยงั กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล ดงัแผนภมูทิี ่1 
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แผนภมิูท่ี 1  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองบริหารงานวิจยั 
1. แจง้ผลการพจิารณาโครงการเพือ่ปรบั
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตามวงเงนิทีไ่ดร้บั (ให้
เวลานกัวจิยั/สว่นงานปรบัรายละเอยีด
งบประมาณ 10 วนัทาํการ)* 

ส่วนงาน 
แจง้นกัวจิยัปรบัรายละเอยีด/
รวบรวมสง่มหาวทิยาลยั 

กองคลงั 
1.ทาํหนงัสอืขออนุมตัติดัโอนเงนิงบประมาณ พรอ้มอนุมตัเิบกิจา่ย
เงนิทุนวจิยั เสนอ อธกิารบด ี(ผา่น ผอ.กองคลงั) 
2.จดัทาํฎกีาเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัในระบบงานคลงั/ระบบ MU-ERP  
3.เสนอฎกีาพรอ้มลงนามในเชค็  
4.แจง้สว่นงานใหม้ารบัเชค็ 
 4.1 เพือ่ลงนามรบัเงนิในฎกีา 
 4.2 ออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
 4.3 สว่นงานนําสง่เอกสาร 4.1 และ 4.2 มารบัเชค็ทีก่ารเงนิ 
                            (ภายใน 5 วนัทาํการ) 

สว่นงาน 

*หากสว่นงานใดสง่การปรบัรายละเอยีดคา่ใชจ้่ายกลบัมาลา่ชา้จะทาํใหก้ารเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัของสว่นงานนัน้ลา่ชา้ 
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      บทท่ี 4 
การส่งรายงานผลการวิจยั 

 
การส่งรายงานความก้าวหน้า 

 

ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเสนอรายงานความกา้วหน้าของการวจิยัเมื่อครบกําหนด 6 เดอืน นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัเงนิทุนวจิยั ตามแบบ MU:02 จาํนวน 3 ชุด มายงัมหาวทิยาลยั  ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  
โดยกองบรหิารงานวจิยัจะมกีารทาํหนงัสอืแจง้เตอืนไปยงัสว่นงานของผูไ้ดร้บัทุน ล่วงหน้า 1 เดอืน 
ประมาณช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัทุนทราบว่า ใกลก้ําหนด 6 เดอืน (เดอืนมนีาคม) ทีผู่้
ไดร้บัทุนตอ้งสง่รายงาน 

การส่งรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั เป็นการรายงานว่าโครงการไดด้ําเนินงาน
ไปตามแผนทีว่างไวห้รอืไม ่เพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งไร มกีารเปลีย่นแปลง
แผนหรอืไม่ ทัง้น้ีหากมกีารเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยั
ก่อน  เมื่อกองบริหารงานวิจัยได้รบัรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยแล้วจะนําเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนฯ ใหค้วามเหน็ชอบจงึจะไดร้บัการเบกิจ่ายเงนิงวดที ่2 รอ้ยละ 
30 ของทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั และเบกิเงนิงวดที ่3 รอ้ยละ 10 ของทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  
ในกรณทีีเ่ป็นโครงการต่อเน่ือง   
 

การส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
    

ผูไ้ดร้บัทุนเสนอรายงานการวจิยัสมบูรณ์เมื่อครบกําหนดระยะเวลาวจิยั 1 ปีนับแต่วนัที่
ไดร้บัทุนวจิยั ตามหวัขอ้ในแบบ MU:03 จาํนวน 5 ชุด พรอ้มบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ทีร่ะบุชื่อเรื่อง 
ชื่อผูว้จิยัและชื่อผูร้ว่มวจิยัเป็นภาษาองักฤษอกีจาํนวน 1 ชุด  
 ในกรณีทีผ่ลงานวจิยัไดร้บัการตพีมิพแ์ลว้ การเสนอรายงานใหส้่งเอกสารรายงานการวจิยั
ทีต่พีมิพม์ายงัมหาวทิยาลยั จาํนวน 3 ชุด  

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

เมื่อกองบรหิารงานวจิยั ไดร้บัรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้จะนําเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนฯ ใหค้วามเหน็ชอบจงึจะไดร้บัการเบกิจ่ายเงนิงวดที ่3 รอ้ยละ 
10 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัไดร้บั  

ในกรณีที่ผู้ได้รบัทุนไม่สามารถส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ได้ ภายในเวลาที่กําหนด 
สามารถทําหนังสือขออนุมตัิขยายเวลาการการทําวิจัย ได้ 2 ครัง้ โดยระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการไดม้ายงัมหาวทิยาลยัเพื่ออนุมต ิสาํหรบัการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัผูร้บัทุน ซึง่เกดิจาก
การนําทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชเ้ชงิพาณชิยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หทุ้นกาํหนด 
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บทท่ี 5 
ระบบบริหารงานวิจยัแห่งชาติ 

(National Research Project Management :NRPM) 
 
ความสาํคญัของระบบบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (NRPM)  
 

ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวจิยัทีอ่อกแบบไวเ้พื่อใชส้ําหรบัการจดัส่งขอ้เสนอ
โครงการวจิยัทีป่ระสงค์สมคัรรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ โดย วช. จะต้องทํา
การประเมนิขอ้เสนอการวจิยัของทุกหน่วยงาน     ตามมตคิณะรฐัมนตรแีละส่งผลการประเมนิให้
สาํนกังบประมาณ เพือ่ประกอบการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่มหาวทิยาลยั ฉะนัน้ระบบบรหิารงานวจิยั
แห่งชาต ิหรอืเรยีกสัน้ ๆ  ว่า NRPM จงึเป็นระบบสารสนเทศการวจิยั  ทีส่รา้งขึน้เพื่อสรา้งความ
ร่วมมอืด้านข้อมูลการวิจยัและการบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศ ระหว่าง วช. หน่วยงาน
ภาครฐั  และสาํนักงบประมาณ โดยไดนํ้ากระบวนการตดิตามและประเมนิผลการวจิยัของประเทศ
ในภาพรวม  มาใชใ้นการประสานงานและประสานการใชป้ระโยชน์จากผลการวจิยัรว่มกนั 

ระบบ NRPM จะประกอบดว้ยระบบงานหลกั 3 ระบบ  ดงัน้ี 
1. ระบบการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยั  หรอืระบบ  NRPM – Pre-Audit 
2. ระบบการตดิตามโครงการทีก่าํลงัดาํเนินการวจิยั หรอืระบบ NRPM– Ongoing Monitoring 
3. ระบบการประเมนิผลหลงัสิน้สดุการวจิยั  หรอืระบบ  NRPM – Post-Audit 
 
ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบไว้สําหรบัผู้ใช้งาน อนัประกอบด้วย  

นกัวจิยั  เจา้หน้าทีฝ่า่ยวจิยัของหน่วยงาน และ วช. ทีส่ามารถดาํเนินการส่งขอ้เสนอโครงการวจิยั  
ประเมนิขอ้เสนอโครงการวจิยั แก้ไขขอ้มูลโครงการวจิยัที่ต้องการเสนอของบประมาณแผ่นดนิ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง และจะ
กําหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูตามระดบัของผูใ้ชแ้ละหน่วยงาน   โดยหน่วยงานต่างๆสามารถเหน็
ข้อมูลโครงการวิจยัของตนเองเท่านัน้  และผู้ใช้ระดบัต่างๆ ก็จะเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากนั  มี
ดงัต่อไปน้ี 
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กลุ่มผูใ้ช้และสิทธิของผูใ้ช้ในกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มผูใ้ช้ การเข้าระบบ ข้อมลูโครงการวิจยั ระบบรายงาน ข้อมลูผูใ้ช้ 

ผูเ้ยีย่มชม เขา้ชม  Web    

นกัวจิยั ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก 
ผูป้ระสานหน่วยงาน  
(กองบรหิารงานวจิยั) 

ขอ้มลูของตนเอง บางรายงาน ของตนเอง 

ผูป้ระสานระดบั 
คณะ สถาบนั สาํนกั 

กอง 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก 
ผูป้ระสานหน่วยงาน  
(กองบรหิารงานวจิยั) 

ขอ้มลูทีเ่ป็นของ 
คณะ สถาบนั สาํนกั 

กอง 

บางรายงาน ของตนเอง 

ผูป้ระสานหน่วยงาน 
(กองบรหิารงานวจิยั) 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก 
วช. 
 

ขอ้มลูของหน่วยงาน รายงานสรปุของ
หน่วยงาน/บช.3/
รายงานอื่นๆ 

ของตนเอง/ 
ของหน่วยงาน 

หวัหน้าหน่วยงาน 
(มหาวทิยาลยัมหดิล) 

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก 
วช. 
 

ขอ้มลูของหน่วยงาน รายงานสรปุของ
หน่วยงาน/บช.3/
รายงานอื่นๆ 

ของตนเอง/ 
ของหน่วยงาน 

ผูใ้ชข้อง วช.  ทัง้หมด ทัง้หมด ผูใ้ชท้ัง้หมด 
 
ระบบการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจยั  หรือระบบ  NRPM – Pre-Audit 
 
 เป็นระบบแรกทีน่ักวจิยัตอ้งกรอกขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้เสนอการวจิยั   เขา้สู่ระบบ  NRPM 
โดยนกัวจิยัตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  
 1.นักวจิยัตอ้งสมคัรเขา้สู่ระบบดว้ยตนเอง โดยเปิด  web browser  เขา้ไปยงัเวบ็ไซด ์
ระบบ NRPM URL : http :// nrpm.nrct.go.th 
 2. คลกิไปทีห่น้า  ลงช่ือเข้าใช้ระบบ  จากนัน้คลกิทีล่งิคส์่งคําขอใชร้ะบบซึง่อยู่ดา้นล่าง
ของฟอรม์ login 
 3. เมื่อคลกิเขา้สู่ระบบ จะปรากฏหน้าต่างลงทะเบยีนนักวจิยัของหน่วยงาน ใหน้ักวจิยั
กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์  มดีงัน้ี 

3.1  หน่วยงานทีส่งักดั ประกอบดว้ย กระทรวงศกึษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (รฐับาล) มหาวทิยาลยัมหดิล 

3.2  ใส่เลขหมายบตัรประชาชนจํานวน 13 หลกั ตามจรงิ (หาก วช. ตรวจสอบว่าเป็น
ขอ้มลูเทจ็ วช. จะลบขอ้มลูทัง้หมดของท่านออกจากระบบ) กรณีทีเ่ป็นนักวจิยัต่างชาต ิใหต้ดิต่อผู้
ประสานงานหน่วยงาน(กองบรหิารงานวจิยั) ในการเพิม่ขอ้มูลนักวจิยัดงักล่าว  โดยเลขบตัรให้
กรอกอกัษรย่อประเทศ ตามดว้ยหมายเลขหนังสอืเดนิทาง (Passport) และกรอกหมายเลข 0 เตมิ
ไปจนครบ 13 หลกั 
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3.3  นามสกุลภาษาไทย : นามสกุลจรงิของผูใ้ช ้
3.4  รหสัผา่น : เป็นรหสัผา่นทีผู่ใ้ชก้าํหนดเองสาํหรบัเขา้สูร่ะบบ NRPM 
3.5  ยนืยนัรหสัผา่น : เพือ่ยนืยนัการใชร้หสัตามทีผู่ใ้ชไ้ดก้าํหนดไว ้
3.6  E-mail Address : เป็นอเีมลท์ีเ่ป็นปจัจุบนัและผูใ้ชใ้ชส้าํหรบัตดิต่อและรบัขอ้มลู

จากระบบ NRPM 
 4. จากนัน้คลกิ ส่งคาํขอ ระบบจะขึน้หน้าต่างให ้ ยืนยนั ขอ้มลูของนกัวจิยั  

 5. ใหน้กัวจิยัดาํเนินการตรวจสอบ ขอ้มลูทัง้หมดใหถู้กตอ้ง ก่อนคลกิ ยืนยนั จะปรากฏ
หน้าต่าง  เสรจ็ส้ินการลงทะเบียน 
แต่นกัวจิยัอาจยงัไมส่ามารถใชง้านระบบได ้นกัวจิยัตอ้งรอการตรวจสอบและใหส้ทิธใินการอนุญาตเขา้สู่
ระบบ NRPM จากผูป้ระสานหน่วยงาน (กองบรหิารงานวจิยั) ก่อน โดยนกัวจิยัตอ้งสอบถามไปยงักอง
บรหิารงานวจิยั ซึง่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัมหดิล ทีด่แูลการใชร้ะบบ NRPM น้ี 

6. เมื่อนกัวจิยัไดส้ทิธใินการเขา้สูร่ะบบแลว้  ใหน้กัวจิยักรอกเลขบตัรประชาชน และรหสัผา่นที่
ไดล้งทะเบยีนไว ้ นกัวจิยัจะเขา้สูห่น้าหลกัของระบบ NRPM ต่อไปได ้
 
ขัน้ตอนและรายละเอียดหน้าต่างระบบ  Pre-audit  

 
1. ใหค้ลกิไปทีห่น้า ลงช่ือเข้าใช้ระบบ   ดงัรปู 
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2. เมือ่คลกิเขา้สูร่ะบบ จะพบหน้าต่างลงทะเบยีนนกัวจิยั ใหค้ลกิที ่สาํหรบันักวิจยัท่านสามารถ
ส่งคาํขอใช้ระบบได้ท่ีน้ี ดงัรปู 

 
 

3. ใหน้กัวจิยักรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์ ดงัรปู 
 

 
 
4. เมือ่นกัวจิยั สง่คาํขอ แลว้ ระบบจะขึน้หน้าต่างใหย้นืยนัขอ้มลูในการลงทะเบยีนเขา้ใชร้ะบบ  
   ก่อนทีน่กัวจิยัจะ คลิกยืนยนั  ดงัรปู 
 

 
 



 40

5. เมือ่นกัวจิยัคลกิ ยนืยนั การสง่คาํขอ จะปรากฏหน้าต่าง เสรจ็ส้ินการลงทะเบยีน ดงัรปู 
 

 
 

หลงัจากนักวจิยัลงทะเบยีนผ่านระบบแลว้ ผูป้ระสานงานหน่วยงาน(กองบรหิารงานวจิยั) 
จะเขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้องของนักวจิยั และเมื่อตรวจสอบขอ้มูลเสรจ็สิ้น  ผูป้ระสาน
หน่วยงานจะใหส้ทิธิท์่านเพื่อผา่นเขา้ใชใ้นระบบได ้โดยนักวจิยัอาจทดสอบโดยการ Login เขา้ใช้
ระบบดู  และหากพบว่าไม่สามารถ Login เขา้ระบบได้ให้ติดต่อประสานงานไปยงั งานบรหิาร
เงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยั เพือ่ตรวจสอบขอ้มลูดอูกีครัง้ 
 

6. เมือ่นกัวจิยัไดร้บัสทิธิเ์ขา้ใชร้ะบบ ใหน้กัวจิยักรอกเลขทีบ่ตัรประชาชน 13 หลกั และรหสัผา่น 
   ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวต้อนยนืคาํขอสทิธิ ์ เสรจ็แลว้ใหค้ลกิที ่เข้าสู่ระบบ ดงัรปู 
 

 
 

7. เมื่อนักวจิยั Login เขา้ระบบแล้วจะพบหน้าต่าง ดงัรูป  เน่ืองจากปจัจุบนั มกีารใช ้Internet 
Explorer 8 มากขึน้ วช.จงึมกีารพฒันาระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา  ให้
นกัวจิยัคลกิ “เลอืกใชเ้มนูแบบใหม”่ 
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8. การเริม่กรอกขอ้มลูเขา้ในระบบ Pre-Audit 
    8.1 ใหค้ลกิเลอืก “สง่ขอ้เสนอใหม”่ (สาํหรบัโครงการใหม)่ สาํหรบัโครงการต่อเน่ือง  
         นกัวจิยัสามารถเลอืก “สง่ขอ้เสนอโครงการต่อเน่ืองจากปีก่อน” เพือ่เป็นการ 
         สรา้งฐานขอ้มลูโครงการต่อเน่ืองในระบบ  
 

 
 
8.2 ใหเ้ลอืกสว่นงานทีเ่ป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการใหน้กัวจิยัเลอืกหน่วยงานของตวัเอง ดงัรปู 
 

 
 
8.3 ใหเ้ลอืกชนิดโครงการทีต่อ้งการเสนอ หากเป็นโครงการเดีย่ว  ให้คลิกเลือก โครงการวิจยั

เด่ียว   หรอืหากเป็นชุดโครงการ ให้คลิกเลือก โครงการชดุ/แผนงานวิจยั  ดงัรปู 
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กรณีชดุโครงการ และต้องการกรอกโครงการย่อย ให้คลิกเลือก ดงัรปู 
 

รปูท่ี 1 
 

 
 

รปูท่ี 2 
 

 
 
แล้วคลิกต่อไป จะปรากฏหน้าต่าง ดงัรปู  
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8.4 ขัน้ตอนที ่1 การกรอกรายละเอยีดโครงการ 
           ใหน้กัวจิยัระบุความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยัตาม ว-1ด/ช ทีเ่สนอขอทุน 

1. เลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ 
2. เลอืกยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิเลอืกยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์แผน และเรือ่งเรง่ดว่น 
3. เลอืกนโยบายของรฐับาล (นโยบายเรง่ดว่นของรฐับาล และนโยบายบรหิารราชการ 4 ปี 
   ของรฐับาล 

 

 
 
4. สถานภาพโครงการวจิยั ชื่อเรือ่ง และระยะเวลา  

สถานภาพโครงการวจิยั  หากเป็นโครงการใหม ่ใหเ้ลอืก “ใหม”่ หากเป็นโครงการ
ต่อเน่ือง ใหเ้ลอืก  “ต่อเน่ือง” 
ชื่อเรือ่ง ใหก้รอกชื่อโครงการวจิยัภาษาไทย และชือ่โครงการวจิยัภาษาองักฤษ ให้
ถูกตอ้งสมบรูณ์ 
ระยะเวลาทาํการวจิยัตลอดโครงการ ใหค้ลกิเลอืก ทีป่ฏทินิ และระบุวนัเดอืนปีที่
เริม่ตน้และปีทีส่ ิน้สดุ  ดงัรปู 
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5. งบประมาณในการทาํวจิยั ประเภทการวจิยั กลุ่มเรือ่ง และคาํสาํคญั 
  ใหน้กัวจิยักรอกงบประมาณตลอดโครงการ งบประมาณเฉพาะปีทีเ่สนอขอ 

งบประมาณทีไ่ดร้บัเมือ่ปีทีแ่ลว้  งบบรหิารแผนงานวจิยั  
ใหค้ลกิเลอืก ประเภทการวจิยั สาขาวชิาการ และดา้นการวจิยั  
ใหค้ลกิเลอืกกลุ่มเรือ่ง UNESCO  และกลุ่มเรือ่ง OECO   

       หากโครงการวจิยัมกีารใชส้ตัวท์ดลอง หรอืมกีารทดลองในมนุษย ์ใหค้ลกิเลอืกในชอ่ง  
        คาํสาํคญั (Keyword) ใหน้กัวจิยักรอกไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 
 

6. ความสาํคญัและทีม่า วตัถุประสงคห์ลกั ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั แนวทางการ
ดาํเนินการวจิยั 

 กรอกความสาํคญัและทีม่าของปญัหาการทาํวจิยั ในระบบใหค้รบถว้นตามแบบ      
ว-1ด/ช ทีเ่สนอขอทุน 

 กรอกวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการในระบบใหค้รบถว้นตามแบบ ว-1ด/ช ทีเ่สนอขอ
ท◌นุ  กรอกประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั ในระบบใหค้รบถว้นตามแบบ ว-1ด/ช ทีเ่สนอขอ
ทุน 

 กรอกแนวทางการดาํเนินการวจิยั  ในระบบใหค้รบถว้นตามแบบ ว-1ด/ช ทีเ่สนอขอทนุ 
 

 
 

และเมือ่นกัวจิยักรอกขอ้มลูครบถว้นทุกขอ้แลว้ให ้“บนัทกึ” ทุกครัง้เพือ่เป็นการบนัทกึขอ้มลูและ 
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ลนัระบบไปขัน้ตอนที ่2 
8.5  ขัน้ตอนที ่2  ขอ้มลูนกัวจิยั  เมือ่ระบบลงิคม์าในขัน้ตอนที ่2 แลว้ ระบบจะขึน้ขอ้มลู

อตัโนมตัเิป็นชื่อของนกัวจิยั และเมือ่นกัวจิยัตอ้งการกรอกผูร้ว่มวจิยัเพิม่ ใหด้าํเนินการ 
ดงัน้ี 
• ใหพ้มิพช์ื่อผูร้ว่มวจิยั ในชอ่งคน้หาจากชื่อหรอืนามสกุล แลว้คลกิ ค้นหา หากไมพ่บ
ชื่อ นกัวจิยัสามารถเพิม่ชื่อนกัวจิยัในฐานขอ้มลูได ้โดยคลกิที ่เพ่ิมนักวิจยั จะปรากฏ
หน้าต่าง เหมอืนการลงทะเบยีนขอใชส้ทิธิใ์นระบบ ใหน้กัวจิยักรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น    

• ใหเ้ลอืกตําแหน่งในการทาํวจิยัของนกัวจิยั และใหค้ลกิ เพิม่ ชื่อนกัวจิยัจะเขา้ไปอยูใ่น
รายการ 

• หากนกัวจิยัตอ้งการแกไ้ข ชื่อนกัวจิยั ใหค้ลกิที ่ ลบ  
 

ดงัรปูที ่1 ตวัอยา่งหน้าต่าง ขอ้มลูนกัวจิยั 
 

 
 

รปูที ่2 ตวัอยา่งรายชื่อทีไ่ดส้บืคน้และมอียูใ่นฐาน 
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8.6 ขัน้ตอนที ่3  หน่วยงานสนบัสนุน  

 

หน่วยงานสนับสนุน คือ หน่วยงานอื่นที่ได้เข้าร่วมทําวิจัยกับนักวิจัยด้วย อาทิเช่น 
กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานดงักล่าว อาจสนับสนุนทางด้านขอ้มูล 
งบประมาณ สถานที ่หรอืทรพัยากร  แต่หากไมม่หีน่วยงานสนบัสนุนนกัวจิยักส็ามารถทีก่ดบนัทกึ
และข้ามขัน้ตอนดงักล่าวได้ ข้อมูลหน่วยงานสนับสนุน ให้กรอกข้อมูลหน่วยงานสนับสนุน มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ชื่อ-นามสกุลของผูร้บัผดิชอบ 
2. จาํนวนเงนิงบประมาณทีส่นบัสนุน 
3. การสนบัสนุนดา้นอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
4. สงักดักระทรวง 
5. องคก์ร 
6. หน่วยงาน 
7. คณะ  

แลว้ใหค้ลกิ “เพิม่” ขอ้มลูหน่วยงานทีส่นบัสนุนจะไปปรากฏในสว่นของหน่วยงานสนบัสนุน จากนัน้
คลกิ “บนัทกึ” เพือ่ลนัระบบไปขัน้ตอนที ่4 
 

 
 
 

 

8.7  ขัน้ตอนที ่4 ขอ้มลูผลสาํเรจ็ 
 

 ขอ้มลูผลสาํเรจ็ของโครงการ ในสว่นน้ีนกัวจิยัจะตอ้งกรอกขอ้มลูในสว่นของผลสาํเรจ็ของปี
ทีเ่สนอขอ เขา้ในระบบ อาทเิช่น โครงการวจิยัมรีะยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 
เป็นปีงบประมาณแรก กใ็หก้รอกในสว่นผลสาํเรจ็ของปี 2555 เขา้ในขัน้ตอนที ่4  
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วิธีการกรอกข้อมลู   

1. ใหค้ลกิเลอืกปีทีเ่สนอขอทุน อาทเิชน่ ปี 2555 
2. ใหค้ลกิเลอืก ประเภทของผลสาํเรจ็  ซึง่หากโครงการวจิยัใดทีข่อทุนเป็นปีที ่1 ใหเ้ลอืก

ผลสาํเรจ็เป็น P  คอื ขัน้ตน้  โครงการต่อเน่ืองปี 2  ใหเ้ลอืกเป็น  I ขัน้กลาง  และหาก
โครงการใดเป็นปีสดุทา้ย ใหเ้ลอืกเป็น G  ขัน้สดุทา้ย  แต่ทัง้น้ี หากโครงการวจิยัใดที่
ขอทุนเป็นปีแรกแต่เป็นการทาํวจิยัต่อยอดจากผลงานเดมิ กส็ามารถเลอืกระดบั
ผลสาํเรจ็เป็น I ขัน้กลาง หรอื เป็น G  ขัน้สดุทา้ย   

3. ใหก้รอกผลสาํเรจ็ของโครงการวจิยัทีค่าดวา่จะไดร้บัในปีทีเ่สนอขอทุน  แลว้คลกิ 
เพ่ิม   รายละเอยีดทีก่รอกจะเขา้ไปในตารางและใหค้ลกิ บนัทึก  ดงัรปู 

 

 
 
8.8  ขัน้ตอนที ่5 การแนบไฟล ์
 

ใหน้กัวจิยัแนบไฟลท์ีเ่ป็น ว-1ด/ช ทีเ่ป็น PDF  ไดด้งัน้ี 
ใหค้ลกิที ่ Browse แลว้เลอืก file  ว-1ด/ช  
ใหค้ลกิ “แนบไฟล”์ 

ขอ้มลูจะไปปรากฏในสว่นไฟลข์อ้เสนอโครงการ แลว้ใหค้ลกิ “ตรวจทานขอ้เสนอโครงการ
ก่อนสง่”   
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8.9 กรณเีป็นโครงการต่อเน่ือง จะมขี ัน้ตอนที ่6  เพิม่ขึน้ 
 

สาํหรบัโครงการต่อเน่ืองในปีที ่2 ขึน้ไป นกัวจิยัจะตอ้งกรอกผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมาเขา้ใน
ระบบ  อาทเิชน่  แผนทีว่าง  คอื เกบ็ขอ้มลูการตดิยาเสพตดิวยัรุน่ในชุมชน    และผลการปฏบิตังิาน คอื  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่ทีต่ดิสารเสพตดิ จาํนวน 70 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน  

 
 

2. ระบบการติดตามโครงการท่ีกาํลงัดาํเนินการวิจยั หรือระบบ NRPM– Ongoing Monitoring  
 

ขอ้มลูทีนํ่าเขา้ในระบบ Ongoing Monitoring  คอืโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เมือ่มกีารนําเขา้ขอ้มลูโครงการสูร่ะบบแลว้ จะมสีถานะงานของโครงการเป็นตวั
กาํกบัวา่โครงการนัน้อยูใ่นขัน้ตอนใด และผูท้ีม่สีทิธิใ์นการแกไ้ข คอืผูใ้ด ทัง้น้ี สทิธิใ์นการดู
รายละเอยีดโครงการวจิยั จะมเีพยีงเจา้ของโครงการนัน้ และผูป้ระสานหน่วยงานเทา่นัน้ 

ในการรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยันัน้  เมือ่ไดนํ้าเขา้ขอ้มลูโครงการวจิยัไปใน
ระบบการตดิตามและประเมนิผล (Ongoing) ขอ้มลูจะไปปรากฏอยูใ่นระบบ โดยนกัวจิยัและ
หน่วยงานทีส่นบัสนุนสามารถเขา้ไปรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั  ใน 3 สว่นงานหลกั
ดงัน้ี   

1. การรายงานแผนงาน  
2. การรายงานความกา้วหน้า / การรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
3. รายงานการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ดงัรปู Flowchart การทาํงานของ Ongoing Monitoring   
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รปู Flowchart การทาํงานของ Ongoing Monitoring   

 

 
 

เมือ่โครงการเริม่ดาํเนินการแลว้ นกัวจิยัจะตอ้งรายงานความกา้วหน้า รายงานแผน-ผล
การดาํเนินการ ,รายงานฉบบัสมบรูณ์  

เมือ่นกัวจิยัสง่รายงานความกา้วหน้าหรอืรายงานฉบบัสมบรูณ์ สถานะงานของโครงการจะ
เปลีย่น ทาํใหน้กัวจิยัไมส่ามารถรายงานซํ้าอกีได ้และผูป้ระสานหน่วยงาน จะเป็นผูต้รวจสอบ และ
ดาํเนินการต่อไป  

ในกรณทีีน่กัวจิยัตอ้งการยกเลกิโครงการ นกัวจิยัสามารถสง่ขอ้มลูเพือ่ขอยกเลกิโครงการ
น้ีไดต้ลอดเวลา และผูป้ระสานงาน หน่วยงานจะเป็นผูย้นืยนัการยกเลกิน้ีอกีครัง้ ขอ้มลูโครงการทีม่ี
การยกเลกิ จะเกบ็ไวใ้นระบบ แต่จะไมนํ่าไปรวมในระบบรายงาน 

วิธีการกรอกข้อมลูในระบบ NRPM -Ongoing Monitoring 
 

เมือ่นกัวจิยั Login เขา้สูร่ะบบ NRPM แลว้และตอ้งการรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั 
ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

1. ใหค้ลกิเลอืก “ongoing” 

นกัวจิยั ผป้ระสานหน่วยงาน ผป้ระเมนิ

นําเขา้ขอ้มลูโครงการ
กรอกผลการจดัสรรงบประมาณ และสัง่เริม่

โครงการ 

รายงานความกา้วหน้า + แผนวจิยั 
/รายงานฉบบัสมบรูณ์ ตรวจสอบ ประเมนิ 

Start

ปิดโครงการ

สรปุรายงานความกา้วหน้า (ผา่น/ไมผ่า่น) 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (ไมผ่า่น) 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ (ผา่น)

End (เขา้สู ่Post - audit)
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2. ใหค้ลกิเลอืก “ปีงบประมาณ” 
3. ใหค้ลกิ “โครงการ ongoing”ระบบจะปรากฏหน้าต่างที่มชีื่อโครงการวจิยัที่อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการทัง้หมดขึน้มา 
 

 
 
เมือ่นกัวจิยัคลกิ โครงการ ongoing แลว้จะปรากฏหน้าต่าง ดงัรปูที ่1  ใหน้กัวจิยัคลกิ“ดาํเนินการ” 
หน้าโครงการทีต่อ้งการรายงาน จะปรากฏหน้าต่างตามรปูที ่2 
 

รปูที ่1 
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รปูที ่2 

 

 
 
วิธีการกรอกรายงานผลการดาํเนินงาน 
1. การรายงานแผนการวิจยั 
 

เมือ่นกัวจิยัคลกิเลอืกรายงานแผนการวจิยั จะปรากฏดงัรทูี ่1 ใหค้ลกิ “+เพิม่แผนวจิยัใหม”่ 
จะปรากฏดงัรปูที ่2  ใหน้กัวจิยัดาํเนินดงัน้ี 
1. ขัน้ตอน ใหค้ลกิเลอืกขัน้ตอนใน Dropdown  
2. วนัทีเ่ริม่ตน้ ใหก้รอกในรปูแบบ d/m/yyyy  (ปีพ.ศ.) เชน่ 1/1/2552 
3. วนัทีค่าดวา่จะเสรจ็สิน้ ใหก้รอกในรปูแบบ d/m/yyyy (ปีพ.ศ.) เชน่ 1/1/2552 
4. วนัทีเ่ริม่ตน้จรงิ  
5. วนัทีเ่สรจ็สิน้จรงิ 
6. รอ้ยละของงาน ใหร้ะบุรอ้ยละของงานทีจ่ะทาํตามแผนใหม ่
7. รายละเอยีดแผนงานวจิยั ใหร้ะบุแผนงานทีจ่ะดาํเนินงานวา่จะทาํอะไร ทาํทีไ่หน ชว่งเวลาใด 
 

รปูท่ี 1 
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รปูท่ี 2 

 

 
 
2. การรายงานความก้าวหน้า  
 

1. คลกิเลอืก รายงานครัง้ที.่.......... 
2. ใหก้รอก งบประมาณทีไ่ดใ้ชไ้ป จนถงึ  ณ ปจัจุบนั 
3. ใหร้ะบุ รอ้ยละของผลงานวจิยัตามทีร่ะบุในรายงานความกา้วหน้า 
4. วนัทีร่ายงานความกา้วหน้า ใหร้ะบุในรปูแบบ วนั/เดอืน/ปี พ.ศ. 
5. ใหร้ะบุ ผลการทาํวจิยั เป็นไปตามแผนหรอืชา้กวา่แผน 
6. ผลการปฏบิตังิาน ใหใ้สค่วามกา้วหน้าของผลการทาํวจิยั 
7. ปญัหาและอุปสรรค (หากมใีหร้ะบุ) 
8. คาํแนะนําและขอ้มลูเพิม่เตมิ 
9. ไฟลแ์นบ ใหแ้นบเป็น PDF  

รปูท่ี 1 
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รปูท่ี 2 
 

 
 

3. ระบบงานของ Post-Audit Evaluation   
 

ระบบงานของ Post-Audit Evaluation หรอืการประเมนิหลงัสิน้สุดโครงการ  (แบบป-1)จะเป็น
การดาํเนินการกบัโครงการทีด่าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ โดยผูป้ระสานหน่วยงานจะเป็นผูนํ้าเขา้ขอ้มลูทีอ่ยู่
ใน Ongoing Monitoring มายงั Post-Audit Evaluation และสง่ขอ้มลูโครงการวจิยัใหน้กัวจิยัแกไ้ข หรอื
กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ เมื่อนักวจิยัส่งขอ้มลูกลบัมายงัผูป้ระสานหน่วยงาน ผูป้ระสานหน่วยงานกจ็ะทํา
การตรวจสอบความถูกตอ้งอกีครัง้หน่ึงดงัรปู Flowchart การทาํงานของ Post Audit Evaluation   
Flowchart การทาํงานของ Post-Audit Evaluation   
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บทท่ี 6 
จริยธรรมการวิจยั (Research Ethical) 

 
 

ปจัจุบนัผลการวจิยัมคีวามสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่างยิง่ หาก
งานวจิยัทีป่รากฏสูส่าธารณชน มคีวามเทีย่งตรง นําเสนอสิง่ทีเ่ป็นความจรงิสะทอ้นใหเ้หน็สภาพ
ปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ กจ็ะนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหาไดต้รงจุดและมปีระสทิธภิาพ การทีจ่ะให้
ไดม้าซึง่งานวจิยัทีด่ ีมคีุณภาพ  จาํเป็นตอ้งมสีว่นประกอบสาํคญัหลายประการนอกจากการดาํเนิน
ตามระเบยีบวธิกีารวจิยัอย่างมคีุณภาพแลว้  นกัวจิยัพงึควรมจีรยิธรรม และเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่
ผูร้่วมงานและบุคคลทัว่ไป พงึทําวจิยัอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความเสยีสละ  ขยนั และอดทน 
ตอ้งมอีสิระทางวชิาการโดยปราศจากอคตใินทุกขัน้ตอนของการวจิยั และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สิง่ที่ศึกษาวิจยั  ไม่ว่าจะเป็นคน  สตัว์  พชื  สงัคม  ศิลปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิง่แวดลอ้ม  

ดงันัน้ จรยิธรรมการวจิยั(Research Ethics) จงึเป็นประมวลหลกัประพฤตทิีด่ใีนการวจิยัที่
นักวจิยัควรยดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูม้คีุณธรรม คอื คุณงามความด ีและมี
จรยิธรรม คอื ความถูกตอ้งดว้ยศลีธรรม   มหาวทิยาลยัมหดิลจงึใหค้วามสาํคญักบัจรยิธรรมการ
วจิยั  ใน  4  ประเภท มดีงัต่อไปน้ี 
1. จรรยาบรรณนกัวจิยั  

นกัวจิยั ผป้ระสานหน่วยงาน หวัหน้าหน่วยงาน

นําเขา้ขอ้มลูโครงการวจิยัทีเ่สรจ็สิน้แลว้กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ ตามแบบ ป1 

Start

(ไมผ่า่น) 

End 

ตรวจสอบ และกรอกผลการประเมนิ  ป1 และ
สรปุตามแบบ ป2 

ตรวจสอบ 

ยนืยนัการสง่ให ้วช. 

ทีม่าขอ้มลู *ระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิภารกจิมาตรฐานระบบวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิรว่มกบั ศนูยว์จิยัวศิวกรรม
ความรู ้มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หรอืสามารถดขูอ้มลูไดท้ี ่http://nrpm.nrct.go.th 
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    2.  จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์
    3.  จรยิธรรมการวจิยัในคน     
    4.  จรยิธรรมการวจิยัทางชวีนิรภยั 
 
จรรยาบรรณนักวิจยั   

จรรยาบรรณในการทําวจิยั เป็นองคป์ระกอบทีส่ําคญัของระเบยีบวธิวีจิยั ในกระบวนการ
คน้ควา้วจิยั นักวจิยัจะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีศ่กึษาวจิยั ไม่ว่าจะเป็นสิง่ทีม่ชีวีติหรอืไม่มชีวีติ 
การวจิยัจงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิง่ที่ศกึษาได้ หากผูว้จิยัขาดความรอบคอบระมดัระวงั 
การวจิยัเป็นกิจกรรมที่มคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการวางแผนและกําหนดนโยบายในการพฒันา
ประเทศทุกดา้น โดยเฉพาะในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในประเทศ ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ
ขึน้อยูก่บัความรูค้วามสามารถของนักวจิยัในเรื่องทีจ่ะศกึษา และขึน้อยูก่บัคุณธรรมจรยิธรรมของ
นกัวจิยัในการทาํงานวจิยัหากผลงานวจิยัทีด่อ้ยคุณภาพดว้ยสาเหตุใดกต็าม หากเผยแพรอ่อกไป 
อาจเป็นผลเสยีต่อวงวชิาการและประเทศชาตไิด ้ 

 
 
 

นิยาม 
นักวิจยั หมายถงึ  ผูท้ีด่ําเนินการคน้ควา้หาความรูอ้ย่างเป็นระบบ  เพื่อตอบประเดน็ที่

สงสยั โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นที่ยอมรบัในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทัง้แนวคิด      
มโนทศัน์ และวธิกีารทีใ่ชใ้นการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 
  จรรยาบรรณ  หมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสมแสดงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการประกอบอาชพี  ทีก่ลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวชิาชพีประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั  เพื่อใหส้มาชกิใน
สาขาวชิาชพีนัน้ๆ ยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่รกัษาชื่อเสยีงและสง่เสรมิเกยีรตคิุณของสาขาวชิาชพีของตน 
 จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถงึ  หลกัเกณฑค์วรประพฤตปิฏบิตัขิองนกัวจิยัทัว่ไป เพื่อให้
การดําเนินการวจิยัตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม  ตลอดจนประกนั
มาตรฐานของการศกึษาคน้ควา้ใหเ้ป็นไปอยา่งสมศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูขิองนกัวจิยั 

 

จรรยาบรรณนักวิจยั : แนวทางปฏิบติั  
 

ข้อ 1  นักวิจยัต้องซ่ือสตัยแ์ละมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจดัการ  
นกัวจิยัตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเองไมนํ่าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน ไมล่อกเลยีนงาน

ของผูอ้ื่น ตอ้งใหเ้กยีรตแิละอา้งถงึบุคคลหรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่ามาใชใ้นงานวจิยั ตอ้งซื่อตรง
ต่อการแสวงหาทุนวจิยั และมคีวามเป็นธรรมเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
 

แนวทางปฏิบติั 
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1. นกัวจิยัตอ้งมคีวามซื่อสตัยต่์อตนเองและผูอ้ื่น  
• นกัวจิยัตอ้งมคีวามซื่อสตัยใ์นทุกขัน้ตอนของกระบวนการวจิยั ตัง้แต่การเลอืกเรื่องทีจ่ะทํา

วจิยั การเลอืกผูเ้ขา้ร่วมทําวจิยั การดําเนินการวจิยั ตลอดจนการนําผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์  

• นกัวจิยัตอ้งใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น โดยการอา้งถงึบุคคลหรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูและความคดิเหน็ที่
นํามาใช ้ในงานวจิยั  

2. นกัวจิยัตอ้งซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวจิยั  
• นกัวจิยัตอ้งเสนอขอ้มลูและแนวคดิอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมาในการเสนอโครงการวจิยั

เพือ่ขอรบัทุน  
• นกัวจิยัตอ้งเสนอโครงการวจิยัดว้ยความซื่อสตัยโ์ดยไมข่อทุนซํ้าซอ้น  

3. นกัวจิยัตอ้งมคีวามเป็นธรรมเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการวจิยั  
• นกัวจิยัตอ้งจดัสรรสดัสว่นของผลงานวจิยัแก่ผูร้ว่มวจิยัอยา่งยตุธิรรม  
• นกัวจิยัตอ้งเสนอผลงานอยา่งตรงไปตรงมาโดยไมนํ่าผลงานของผูอ้ื่นมาอา้งวา่เป็นของตน  
 
 
 
 

ข้อ 2  นักวิจยัต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยั ตามข้อตกลงท่ีทาํไว้กบัหน่วยงานท่ี
สนับสนุนการวิจยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั  
นักวจิยัต้องปฏบิตัติามพนัธกรณีและขอ้ตกลงการวจิยัทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายยอมรบัร่วมกนั 

อุทศิเวลาทางานวจิยัใหไ้ดผ้ลดทีีสุ่ดและเป็นไปตามกําหนดเวลา  มคีวามรบัผดิชอบไมล่ะทิง้งาน
ระหวา่งดาํเนินการ  
 
แนวทางปฏิบติั 
1.  นกัวจิยัตอ้งตระหนกัถงึพนัธกรณใีนการทาํวจิยั  
• นกัวจิยัตอ้งศกึษาเงือ่นไข และกฎเกณฑข์องเจา้ของทุนอยา่งละเอยีดรอบคอบ เพื่อป้องกนั 

ความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหลงั  
• นกัวจิยัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ระเบยีบและกฎเกณฑ ์ตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น  

2. นกัวจิยัตอ้งอุทศิเวลาทาํงานวจิยั  
• นักวจิยัต้องทุ่มเทความรู ้ความสามารถและเวลาใหก้บัการทํางานวจิยั เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 

ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพและเป็นประโยชน์  
3. นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการทาํวจิยั  
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• นักวจิยัต้องมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มเีหตุผลอนัควร และส่งงานตาม
กาํหนดเวลา ไมท่าํผดิสญัญาขอ้ตกลงจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย  

• นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการจดัทาํรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใหผ้ลอนัเกดิ
จาก การวจิยัไดถู้กนําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  

 

ข้อ 3  นักวิจยัต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทาํวิจยั  
นักวจิยัต้องมพีื้นฐานความรูใ้นสาขาวชิาการที่ทําวจิยัอย่างเพยีงพอและมคีวามรูค้วามชํานาญ

หรอืมปีระสบการณ์เกีย่วเน่ืองกบัเรื่องทีท่าํวจิยั เพือ่นําไปสูง่านวจิยัทีม่คีุณภาพ และเพื่อป้องกนัปญัหา
การวเิคราะห ์การตคีวาม หรอืการสรปุทีผ่ดิพลาด อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่องานวจิยั  
 
แนวทางปฏิบติั 

• นักวจิยัต้องมพีืน้ฐานความรู ้ความชํานาญหรอืประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องทีท่ําวจิยัอย่าง
เพยีงพอเพือ่นําไปสูง่านวจิยัทีม่คีุณภาพ  

• นักวจิยัตอ้งรกัษามาตรฐานและคุณภาพของงานวจิยัในสาขาวชิาการ นัน้ๆ เพื่อป้องกนั
ความเสยีหายต่อวงการวชิาการ 

 
 
 

ข้อ 4  นักวิจยัต้องมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจยั ไม่ว่าเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
นกัวจิยัตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั และเทีย่งตรงในการทาํวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัคน สตัว ์พชื ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม มจีติสาํนึกและปณิธานทีจ่ะอนุรกัษ์
ศลิปะ  วฒันธรรม  ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม 

 
แนวทางปฏิบติั 

• การใชค้นหรอืสตัวเ์ป็นตวัอยา่งทดลอง ตอ้งทาํในกรณทีีไ่มม่ทีางเลอืกอื่นเทา่นัน้ 
• นักวจิยัต้องดําเนินการวจิยัโดยมจีติสํานึกที่จะไม่ก่อความเสยีหายต่อคน สตัว์ พชื 

ศลิปวฒันธรรม ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม  
• นกัวจิยัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อผลทีจ่ะเกดิแก่ตนเอง กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาและสงัคม 
 

ข้อ 5  นักวิจยัต้องเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใช้เป็นตวัอย่างในการวิจยั  
นกัวจิยัตอ้งไมค่ํานึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย และขาดความเคารพในศกัดิศ์รขีอง

เพื่อนมนุษย ์ ตอ้งถอืเป็นภาระหน้าทีท่ีจ่ะอธบิายจุดมุง่หมายของการวจิยัแก่บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
โดยไมห่ลอกลวงหรอืบบีบงัคบั และไมล่ะเมดิสทิธสิว่นบุคคล  
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แนวทางปฏิบติั 

• นกัวจิยัตอ้งมคีวามเคารพในสทิธขิองมนุษยท์ีใ่ชใ้นการทดลองโดยตอ้งไดร้บัความยนิยอม
ก่อนทาํการวจิยั  

• นักวจิยัตอ้งปฏบิตัต่ิอมนุษยแ์ละสตัวท์ีใ่ชใ้นการทดลองดว้ยความเมตตา ไม่คํานึงถงึแต่
ผลประโยชน์ทางวชิาการจนเกดิความเสยีหายทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้  

• นักวิจยัต้องดูแลปกป้องสทิธิประโยชน์และรกัษาความลบัของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
ทดลอง 

 
ข้อ 6  นักวิจยัต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ตอนของการทาวิจยั  

นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ ตอ้งตระหนกัว่าอคตสิว่นตนหรอืความลําเอยีงทางวชิาการ อาจ
สง่ผลใหม้กีารบดิเบอืนขอ้มลูและขอ้คน้พบทางวชิาการ อนัเป็นเหตุใหเ้กดิผลเสยีหายต่องานวจิยั 
 
แนวทางปฏิบติั 

• นกัวจิยัตอ้งมอีสิระทางความคดิ ไมท่าํงานวจิยัดว้ยความเกรงใจ  
• นกัวจิยัตอ้งปฏบิตังิานวจิยัโดยใชห้ลกัวชิาการ เป็นเกณฑแ์ละไมม่อีคตมิาเกีย่วขอ้ง  
• นักวจิยัตอ้งเสนอผลงานวจิยัตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวจิยั โดยหวงั

ผลประโยชน์สว่นตน หรอืตอ้งการสรา้งความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น 
ข้อ 7  นักวิจยัพึงนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ  

นกัวจิยัพงึเผยแพรผ่ลงานวจิยัเพื่อประโยชน์ทางวชิาการและสงัคม ไมข่ยายผลขอ้คน้พบจน
เกนิความเป็นจรงิ และไมใ่ชผ้ลงานวจิยัไปในทางมชิอบ  
 
แนวทางปฏิบติั 

• นกัวจิยัพงึมคีวามรบัผดิชอบและรอบคอบในการเผยแพรผ่ลงานวจิยั  
• นกัวจิยัพงึเผยแพรผ่ลงานวจิยัโดยคาํนึงถงึประโยชน์ทางวชิาการ และสงัคม ไมเ่ผยแพร่

ผลงานวจิยัเกนิความเป็นจรงิโดยเหน็แก่ประโยชน์สว่นตนเป็นทีต่ ัง้  
• นักวจิยัพงึเสนอผลงานวจิยัตามความเป็นจรงิ  ไม่ขยายผลขอ้ค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบ  ยนืยนัในทางวชิาการ 
 
ข้อ 8 นักวิจยัพึงเคารพความคิดเหน็ทางวิชาการของผูอ่ื้น  

นกัวจิยัพงึมใีจกวา้ง พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูและขัน้ตอนการวจิยั ยอมรบัฟงัความคดิเหน็
และเหตุผลทางวชิาการของผูอ้ื่น และพรอ้มทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขงานวจิยัของตนใหถู้กตอ้ง  
 
แนวทางปฏิบติั 
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• นักวจิยัพงึมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ี ยนิดแีลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และสรา้งความเขา้ใจใน
งานวจิยักบัเพือ่น รว่มงานและนกัวชิาการอื่นๆ  

• นกัวจิยัพงึยอมรบัฟงั แกไ้ขการทําวจิยัและการเสนอผลงานวจิยัตามขอ้แนะนําทีด่ ี เพื่อ
สรา้งความรูท้ีถู่กตอ้งและสามารถนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
ข้อ 9  นักวิจยัพึงมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมทุกระดบั  

นักวจิยัมจีติสานึกทีจ่ะอุทศิกําลงัสตปิญัญาในการทําวจิยั เพื่อความกา้วหน้าทางวชิาการ 
เพือ่ความเจรญิและประโยชน์สขุของสงัคมและมวลมนุษยชาต ิ 
 
แนวทางปฏิบติั 

• นกัวจิยัพงึไตรต่รองหาหวัขอ้การวจิยัดว้ยความรอบคอบและทาํการวจิยัดว้ยจติสาํนึกทีจ่ะ
อุทศิกําลงัปญัญาของตนเพื่อความกา้วหน้าทางวชิาการ เพื่อความเจรญิของสถาบนัและ
ประโยชน์สขุต่อสงัคม  

• นกัวจิยัพงึรบัผดิชอบในการสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการเพื่อความเจรญิของสงัคม ไมท่าํการ
วจิยัทีข่ดักบักฎหมาย ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  

• นกัวจิยัพงึพฒันาบทบาทของตนใหเ้กดิประโยชน์ยิง่ขึน้และอุทศิเวลา น้ําใจ กระทาํการ
สง่เสรมิพฒันาความรู ้ จติใจ พฤตกิรรมของนักวจิยัรุ่นใหม่ใหม้สี่วนสรา้งสรรคค์วามรูแ้ก่
สงัคมสบืไป 

 
จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์

ในปจัจุบนั วทิยาการดา้นวทิยาศาสตรข์องประเทศไทยกา้วหน้าไปอยา่งไมห่ยุดยัง้ มผีูใ้ชส้ตัว์
ในงานวจิยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลติชวีวตัถุ เป็นจาํนวนมากเช่นเดยีวกบัในต่างประเทศ 
ดงันัน้เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดงักล่าวของประเทศไทย มมีาตรฐานในระดบัสากล และเพื่อใหน้กัวจิยัและ
นกัวชิาการไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิในการใชส้ตัวอ์ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นผลดต่ีอการพฒันา
คุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละสตัว ์อยา่งแทจ้รงิ จงึวางแนวทางการปฏบิตัไิว ้ดงัน้ี 

 
นิยาม 

สตัว ์ หมายถงึ สตัวท์ีม่กีระดกูสนัหลงัทุกชนิด รวมถงึ สตัวท์ดลอง สตัวป์า่ 
สตัวท์ดลอง หมายถงึ สตัวท์ีถู่กนํามาเพาะเลีย้งในทีก่กัขงั สามารถสบืสายพนัธุไ์ด ้ ซึง่

มนุษยนํ์ามาใชเ้พือ่ประโยชน์ในเชงิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกสาขา 
สตัวป่์า หมายถงึ สตัวท์ุกชนิดทีเ่กดิหรอืดาํรงชวีติอยูใ่นปา่ตามธรรมชาต ิ
ผูใ้ช้สตัว ์หมายถงึ ผูใ้ชส้ตัวใ์นงานวจิยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลติชวีวตัถุ ในเชงิ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกสาขา 
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องคก์าร   หมายถงึ สถาบนัการศกึษาทุกระดบั หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงาน
เอกชน และองคก์รต่างๆ 

จรรยาบรรณ หมายถงึ หลกัความประพฤตอินัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการประกอบอาชพีทีก่ลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวชิาชพีประมวลขึน้ไวเ้ป็นหลกั เพื่อใหส้มาชกิใน
สาขาวชิาชพีนัน้ๆ ยดึถอืปฏบิตั ิ เพือ่รกัษาชื่อเสยีง และสง่เสรมิเกยีรตคิุณของสาขาวชิาชพีของตน 

จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ หลกัเกณฑผ์ูใ้ชส้ตัวแ์ละผู้
เลี้ยงสตัว์เพื่องานวจิยั งานทดสอบ งานผลติชวีวตัถุ และงานสอน ในเชงิวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีุกสาขา ยดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรยิธรรม คุณธรรม 
มนุษยธรรม และหลกัวชิาการทีเ่หมาะสม  ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดําเนินงานทีเ่ป็นทีย่อมรบั
โดยทัว่กนั 

 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์: แนวทางปฏิบติั 
 

ข้อ 1  ผูใ้ช้สตัวต้์องตระหนักถึงคณุค่าของชีวิตสตัว ์
ผูใ้ช้สตัว์ต้องใช้สตัว์เฉพาะกรณีที่ได้พจิารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็น

สงูสุดต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละสตัว ์ และ/หรอืความกา้วหน้าทางวชิาการ และได้
พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นแลว้วา่ไมม่วีธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมเทา่หรอืเหมาะสมกวา่ 
 

แนวทางปฏิบติั 

• ผูใ้ชส้ตัวค์วรใชเ้ฉพาะในกรณทีีจ่าํเป็นสงูสดุ  หลกีเลีย่งไมไ่ดห้รอืไมม่วีธิกีารอื่นทีเ่หมาะสม
เทา่นัน้ ไมใ่ชส้ตัวอ์ยา่งพรํ่าเพรื่อ ทัง้น้ี ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งยอมรบัและตระหนกัถงึคุณค่าของชวีติ
สตัวแ์ละศลีธรรมตามหลกัศาสนา 

• ก่อนการใชส้ตัว ์ ผูใ้ชต้อ้งศกึษาขอ้มลู หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบังานนัน้อยา่งถีถ่ว้น และ
นําขอ้มูลที่มอียู่แล้วมาพจิารณาประกอบการศกึษา ทดลอง เพื่อใหก้ารใช้สตัว์มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

• ก่อนการใชส้ตัว์ ผูใ้ชส้ตัว์ต้องนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขัน้ตอนการใช ้
พรอ้มทัง้เหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ทีจ่ะมต่ีอการพฒันาคุณภาพชวีติของมนุษยห์รอื
สตัว ์ และ/หรอืความกา้วหน้าทางวชิาการและขอ้มลู หลกัฐาน หรอืเหตุผลทีแ่สดงว่าไมม่ี
วธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมทีจ่ะนํามาใชท้ดแทนไดใ้นสภาวการณ์ขณะนัน้ 
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• เมื่อสิน้สุดการใชส้ตัว ์ ผูใ้ชส้ตัวต์้องดําเนินการใหส้ตัวต์ายอย่างสงบ กรณีทีจ่ําเป็นต้องให้
สตัวน์ัน้มชีวีติอยู่ต่อไป ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งแสดงเหตุผลความจําเป็นและระบุวธิกีารเลีย้งสตัวใ์ห้
ชดัเจนไว้ในโครงการที่นําเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครัง้ก่อนที่จะดําเนิน
โครงการ  และต้องรบัผดิชอบเลี้ยงดูแลสตัว์นัน้เองโดยไม่ใช้สถานที่หรอืทรพัย์สนิของ
องคก์าร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งไมป่ล่อยสตัวก์ลบัคนืสูธ่รรมชาต ิ

 

ข้อ 2  ผูใ้ช้สตัวต้์องตระหนักถึงความแม่นยาํของผลงานโดยใช้สตัวจ์าํนวนน้อยท่ีสดุ 
ผูใ้ชส้ตัวจ์ะต้องคํานึงถงึคุณสมบตัทิางพนัธุกรรม   และคุณสมบตัทิางสุขภาพของสตัวท์ีจ่ะ

นํามาใช ้ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใชส้ตัว ์เพือ่ใหม้กีารใชส้ตัวจ์าํนวนน้อย
ทีส่ดุ และไดร้บัผลงานทีถู่กตอ้งแมน่ยาํมากทีส่ดุ 

 

แนวทางปฏิบติั 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ ควรศกึษาและพจิารณาขอ้มลูดา้นพนัธุกรรมและระบบการเลีย้งสตัวใ์หต้รงกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวจิยัและการใชส้ตัว ์

• ผูใ้ช้สตัว์ ควรเลอืกใช้ชนิดและสายพนัธุ์ของสตัว์ที่มคีุณสมบตัิทางพนัธุกรรมตรงกบั
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของงานวจิยั และใชส้ตัว์จํานวนน้อยที่สุด  ที่จะใหผ้ลงาน
ถูกตอ้ง  แมน่ยาํ และเป็นทีย่อมรบั โดยการใชว้ธิกีารทางสถติคิาํนวณหาจาํนวนตวัอยา่งที่
เหมาะสม 

• ผูใ้ชส้ตัว์ ควรเลอืกใชส้ตัว์จากแหล่งเพาะขยายพนัธุ์ที่มปีระวตักิารสบืสายพนัธุ์และมี
คุณสมบตัทิางพนัธุกรรมคงที ่ มขีอ้มลูทางดา้นพนัธุกรรมและระบบการเลีย้ง และพรอ้มที่
จะใหบ้รกิารไดทุ้กรปูแบบของชนิด สายพนัธุ ์ เพศ อายุ น้ําหนกั และจาํนวนสตัว ์ ตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชส้ตัวอ์ยา่งต่อเน่ือง 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ควรเลอืกใชส้ตัวจ์ากแหล่งทีม่กีารเลีย้งดว้ยระบบใดระบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
1. Strict Hygienic Conventional 
2. Specified Pathogen Free 
3. Germ Free 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ควรนําสตัวท์ีไ่มม่ปีระวตักิารสบืสายพนัธุม์าใชเ้ฉพาะในกรณีทีจ่าํเป็น ซึง่ตรงกบั
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของการศกึษาวจิยัเทา่นัน้ 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ ควรเลอืกใชว้ธิกีารศกึษาวจิยั  วธิกีารเลี้ยงสตัว ์วธิกีารปฏบิตัต่ิอสตัว ์การ
วางแผน การวจิยั และวเิคราะหผ์ลการวจิยัทีถู่กตอ้งทัง้ทางเทคนิคและสถติ ิ 

 
ข้อ 3  การใช้สตัวป่์าต้องไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกัษ์สตัวป่์า 
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การนําสตัวป์า่มาใช ้ควรกระทาํเฉพาะกรณทีีม่คีวามจาํเป็นต่อการศกึษาวจิยั โดยไมส่ามารถ
ใชส้ตัวป์ระเภทอื่นทดแทนได ้ และการใชส้ตัวป์า่นัน้ จะตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายและนโยบายอนุรกัษ์
สตัวป์า่ 

 

แนวทางปฏิบติั 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ ควรใชส้ตัวป์่าเฉพาะกรณีทีจ่ําเป็นอยา่งยิง่ต่อการวจิยัทีไ่มม่วีธิกีารอื่น หรอืใช้
สตัวอ์ื่นทดแทนได ้

• ผูใ้ชส้ตัวป์า่ในการศกึษาวจิยั จะตอ้งปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมายและนโยบายการ
อนุรกัษ์สตัวป์า่อยา่งครบถว้นและเครง่ครดั 

 

ข้อ 4  ผูใ้ช้สตัวต้์องตระหนักว่าสตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์
ผู้ใช้สตัว์ต้องตระหนักว่า สตัว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อ

สภาพแวดลอ้มเช่นเดยีวกบัมนุษย ์จงึตอ้งปฏบิตัต่ิอสตัวด์ว้ยความระมดัระวงัทุกขัน้ตอน นบัตัง้แต่
การขนสง่ การใชว้สัดุอุปกรณ์ในการเลีย้งสตัว ์การจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานทีเ่ลีย้ง เทคนิค
ในการเลีย้ง และการปฏบิตัต่ิอสตัว ์โดยไมใ่หส้ตัวไ์ดร้บัความเจบ็ปวด ความเครยีดหรอืความทุกข์
ทรมาน 
 
 
แนวทางปฏิบติั 

• การขนส่งสตัว ์หน่วยงานทีม่กีารใชส้ตัวท์ดลอง และหน่วยงานทีเ่พาะเลีย้งสตัวท์ดลอง ตอ้ง
รว่มกนัจดัการใหม้ผีูร้บัผดิชอบดแูลใหก้ารขนส่งสตัวท์ัง้ทางบก ทางน้ํา หรอืทางอากาศ มี
ผลกระทบต่อสวสัดภิาพและสุขภาพของสตัวน้์อยทีสุ่ด และใหส้ตัวไ์ดร้บัความปลอดภยัมาก
ที่สุด(โดยใหม้รีะบบควบคุมอุณหภูม ิระบบระบายอากาศ ระบบป้องกนัการติดเชื้อ ภาชนะ
บรรจุสตัว์ทีแ่ขง็แรงมัน่คง ป้องกนัสตัว์หลบหนีได ้ และมพีืน้ที่ใหส้ตัว์เคลื่อนไหวไดต้ามที่
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานสากล) 

• การจดัสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเลี้ยงสตัว ์ ตอ้งสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ มกีารควบคุม
อุณหภูม ิความชืน้ การระบายอากาศ แสง และเสยีงใหค้งที ่  และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของสตัวแ์ต่ละชนิด ไมส่รา้งความเครยีดใหแ้ก่สตัว ์

• วสัดอุปุกรณ์เลี้ยงสตัว ์

• กรงหรอืคอกสตัว ์ตอ้งแขง็แรงมัน่คงเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัสตัวห์ลบหนีได ้ และถูกตอ้งตาม
กฎหมายมาตรฐานสากลทีก่าํหนดไวส้าํหรบัชนิด ขนาด และจาํนวนสตัว ์ไมม่สีว่นประกอบ
ที่จะทําใหส้ตัว์บาดเจบ็และต้องทําด้วยวสัดุที่คงทนต่อสารเคมหีรอืความรอ้นที่ใชใ้นการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ 
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• วสัดุรองนอน ตอ้งเหมาะสมกบัสตัวแ์ต่ละชนิด ไมแ่หลมคม มคีุณสมบตัทิีซ่มึซบัน้ําแลว้ไม่
เป่ือยยุย่ และตอ้งปลอดจากสารพษิและเชือ้โรค 

• สตัวต์อ้งไดร้บัอาหารและน้ําทีส่ะอาดปราศจากเชือ้โรค สารพษิ และสารก่อมะเรง็ ตอ้ง
ไดร้บัอาหารและน้ํากนิในปรมิาณทีพ่อเพยีงกบัความตอ้งการตามระยะเวลา  อาหารตอ้งมี
สว่นประกอบของ โปรตนี ไขมนั แป้ง วติามนิ แรธ่าตุและกาก อยา่งครบถว้นเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของสตัวแ์ต่ละชนิด 

•   การจดัการ 

• หน่วยงานเลีย้งสตัวต์อ้งเลีย้งสตัวต์ามระบบการเลีย้งแบบ Strict Hygienic Conventional 
หรอื Specified Pathogen Free หรอื Grem Free ระบบใดระบบหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง และ
เขม้งวดกวดขนัในการป้องกนัการตดิเชือ้ โดยดําเนินการตามระบบดงักล่าวขา้งตน้อย่าง
เครง่ครดั 

• หน่วยงานเลีย้งสตัว ์ ตอ้งมสีตัวแ์พทยห์รอืนกัวชิาการทีม่พีืน้ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้น
สตัว์ทดลอง และต้องมพีนักงานเลี้ยงสตัว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสตัว์ทดลองที่ได้
มาตรฐาน 

• หน่วยงานเลีย้งสตัว ์ตอ้งมขีอ้มลู แหล่งทีม่าของวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลีย้งสตัว ์ การป้องกนั
สตัวต์ดิเชือ้ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม และการช่วยใหส้ตัวต์ายอยา่งสงบในกรณีที่
จําเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวได้อย่างต่อเน่ืองและถูกต้องตามความ
ตอ้งการ พรอ้มทัง้ตอ้งมวีสัดุอุปกรณ์สาํรอง และหน่วยซ่อมบํารุงทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีโดยตอ้ง
ไดร้บังบประมาณในการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งเพยีงพอและต่อเน่ือง 

• หน่วยงานเลีย้งสตัว ์ ต้องจดัการกําจดัซากสตัวแ์ละขยะปฎกิูล ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมที่
สามารถกาํจดัทาํลายสารกมัมนัตรงัส ี สารพษิ และเชือ้โรค ไมใ่หต้กคา้ง หรอืแพรก่ระจาย
เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสขุภาพ  

• เทคนิคในการปฏิบติัต่อสตัว ์
• ผู้ใช้สตัว์ ต้องกําหนดแผนงานและวธิีการปฏิบตัิต่อสตัว์อย่างถูกต้องสอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล  ไวใ้นโครงการอยา่งชดัเจน 
• ผูใ้ชส้ตัวแ์ละพนักงานเลีย้งสตัว ์ ตอ้งปฏบิตัต่ิอสตัวด์ว้ยความเมตตา ไม่ทาํใหส้ตัวไ์ดร้บั

ความเจบ็ปวด หรอืเกดิความเครยีด ในกรณีทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ ตอ้งแสดงเหตุผล
ทางวชิาการทีช่ดัเจนวา่ไมม่ทีางเลอืกอื่นแลว้ และตอ้งระบุวธิกีารบาํบดัหรอืลดความเครยีด
และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบนัไว้ด้วย  
ทัง้น้ีการใชส้ตัวค์วรสิน้สดุลงก่อนทีส่ตัวจ์ะไดร้บัความเจบ็ปวดจนถงึตาย 

• ผูใ้ชส้ตัว ์ ต้องเรยีนรูเ้ทคนิคพืน้ฐานการปฏบิตัต่ิอสตัวแ์ละมคีวามชํานาญพรอ้มในเรื่อง
ต่างๆดงัน้ี 
1. การจบัและควบคุมสตัว ์
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2. การทาํเครือ่งหมายบนตวัสตัว ์
3. การแยกเพศ 
4. การใหส้ารทางปาก ผวิหนงั กลา้มเน้ือ เสน้เลอืด ฯลฯ 
5. การเกบ็ตวัอยา่งเลอืด อุจจาระ ปสัสาวะ ชิน้เน้ือ 
6. การทาํใหส้ตัวส์ลบ 
7. การทาํใหส้ตัวต์ายอยา่งสงบ 
8. การผา่ซากสตัว ์

 
ข้อ 5  ผูใ้ช้สตัวต้์องบนัทึกข้อมลูการปฏิบติัต่อสตัวไ์ว้เป็นหลกัฐานอย่างครบถ้วน 

ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏบิตัต่ิอสตัวต์รงตามวธิกีารทีเ่สนอไวใ้นโครงการ และตอ้งจดบนัทกึไวเ้ป็น
หลกัฐานอยา่งละเอยีด ครบถว้น พรอ้มทีจ่ะเปิดเผยหรอืชีแ้จงไดทุ้กโอกาส 
 

แนวทางปฏิบัติ 
• ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งดาํเนินการตามวธิกีารทีเ่สนอไวใ้นโครงการอยา่งเครง่ครดั 
• ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งบนัทกึหลกัฐานแหล่งทีม่าของสตัว ์ วธิกีารเลีย้ง ระบบการป้องกนัการตดิเชือ้

และสภาพแวดลอ้มของสถานทีเ่ลีย้งสตัวอ์ยา่งต่อเน่ือง 
• ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งทาํบนัทกึทุกครัง้ทีม่กีารปฏบิตัต่ิอสตัว ์

จริยธรรมการวิจยัในคน    
 
นิยาม 

การวิจยัในมนุษย ์   หมายถึง การวจิยัทีม่นุษยเ์ป็นผูถู้กวจิยั เช่น การศกึษาธรรมชาติ
ของโรค การวนิิจฉยั การรกัษา การป้องกนั และการสรา้งเสรมิสุขภาพ รวมทัง้การศกึษาวจิยัจาก 
เวชทะเบยีน สิง่ส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายของมนุษย ์โลหติผูบ้รจิาคโลหติ ร่างกายทีบ่รจิาคเมื่อ
เสยีชวีติแลว้  รวมถงึการศกึษาทางสงัคมศาสตร ์ พฤตกิรรมศาสตรแ์ละมานุษยวทิยา 
 

ในขอ้บงัคบัแพทยสภา ไดใ้หค้วามหมายของการวจิยัในคนซึง่ไดป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบั
สําหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ไว้ในราชกจิจานุเบกษา 9 เล่มที่ 118 ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์
2544  (สมทรง ณ นคร,วรีะชยั โควสวุรรณ,2547)  ดงัน้ี การศกึษาวจิยัและการทาํทดลองในมนุษย์
หมายความถงึการศกึษาวจิยัและการทดลองเภสชัภณัฑ ์เครื่องมอืแพทย ์การศกึษาธรรมชาตขิอง
โรค การวนิิจฉัย การรกัษา การส่งเสรมิสุขภาพ และการป้องกนัโรคที่กระทําต่อมนุษย์ รวมทัง้
การศกึษาวจิยัจากเวชระเบยีบและสิง่ส่งตรวจต่าง ๆ จากรา่งกายของมนุษยด์ว้ย  จะเหน็ไดว้่าการ
วิจัยในคนครอบคลุมทัง้การวิจัยทางการแพทย์ที่ใช้ร่างกาย หรือสิ่งส่งตรวจ การวิจัยทาง
สาธารณสุขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัโรค ผลของการใหสุ้ขศกึษา การวจิยัดา้นระบาดวทิยา และ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคน ซึ่งมักเป็นการสัมภาษณ์/ตอบ
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แบบสอบถาม สรุปคอื การวจิยัที่ต้องใช้สิง่คดัหลัง่หรอือวยัวะของคน หรอืใช้คนเป็นผูใ้หข้อ้มูล/
ความคิดเห็นย่อมถือเป็นการวิจยัในคน แม้ว่าข้อมูลนัน้จะถูกบันทึกไว้ในเวชระเบียบหรือใน
ฐานขอ้มลูซึง่มใิชก่ารใหข้อ้มลูโดยตรง 
 ฉะนัน้การวิจัยในคนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้เพื่อประโยชน์หลักในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวชิาการ และประโยชน์ในการบรรเทาความทุกขท์รมานจากการเจบ็ป่วย เพื่อ
ขจดัความไม่รู้ หรอืสรา้งองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในการเขา้ใจพฤติกรรมของคนและสิง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัคนอนัจะนําไปสูก่ารพฒันาสาธารณสขุใหด้ขีึน้   

สําหรบัมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสําคัญในเรื่องน้ีเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ขึน้ภายในมหาวทิยาลยัมหดิล มจีํานวนทัง้สิน้  7 แห่ง ซึง่ทํา
หน้าทีก่าํกบัดแูลโครงการวจิยัในคน ตามขอบขา่ยดงัน้ี 

 
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล กาํกบัดแูลงานวจิยั
ในคณะแพทยศาสตรแ์ละโรงพยาบาลศริริาช 

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีกํากบัดูแล
งานวจิยัในคณะแพทยศาสตรแ์ละโรงพยาบาลรามาธบิด ี

•   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน กํากับดูแลงานวิจยัใน        
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้นและโรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะสาธารณสุขศาสตร ์กํากบัดูแลงานวจิยัในคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ประจําคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์
กาํกบัดแูลงานวจิยัในคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน  สาขาสงัคมศาสตร์ รบัพจิารณาโครงการวจิยัด้าน
สงัคมศาสตร ์มสีาํนกังานตัง้อยูท่ี ่คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์วทิยาเขตศาลายา 

•   คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัมหดิล กาํกบัดแูลงานวจิยัในสว่นงาน
ที่ไม่มกีารจดัตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนประจําส่วนงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
ชุดยอ่ยคอื 
1. สาขาพยาบาลศาสตร ์รบัพจิารณาโครงการดา้นการพยาบาลของนักศกึษา ทีส่งักดัคณะ

พยาบาลศาสตร ์มสีาํนกังานอยูท่ีค่ณะพยาบาลศาสตร ์วทิยาเขตบางกอกน้อย 
2. MU-IRB (ชุดกลาง) รบัพจิารณาโครงการวจิยัในคน ทีม่กีารกระทําโดยตรงต่อร่างกาย

ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั เช่น การวจิยัทางคลนิิกที่ใชย้าหรอืเครื่องมอืทางการแพทยก์ารวจิยั
เกีย่วกบัการตรวจและการรกัษาทางรงัสวีทิยา การวจิยัเกีย่วกบัวธิกีารผา่ตดัการวจิยัทีใ่ช้
สิง่ส่งตรวจต่าง ๆ จากร่างกายมนุษย ์การศกึษาวจิยัจากเวชระเบยีบทีว่ธิกีารเกบ็ขอ้มูล
ตอ้งมคีวามเชื่อมโยงและมผีลกระทบต่อบุคคล 
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2. ประเภทของโครงการวิจยัท่ีเข้าข่ายต้องได้รบัการรบัรองก่อนดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1. การวจิยัทางคลนิิกซึง่เกีย่วกบัยาหรอืเครือ่งมอืทางการแพทย ์ 
2. การวจิยัเกีย่วกบัการตรวจและการรกัษาทางรงัสวีทิยา     
3. การวจิยัเกีย่วกบัวธิกีารผา่ตดั    
4. การวจิยัทีใ่ชส้ิง่สง่ตรวจต่างๆ  จากรา่งกายมนุษย ์   
5. การศกึษาวจิยัจากเวชระเบยีนทีว่ธิกีารเกบ็ขอ้มลูตอ้งมคีวามเชื่อมโยงและมผีลกระทบ 
   ต่อบุคคล   
6. การวจิยัทางระบาดวทิยา    
7.การวจิยัทีห่วัหน้าโครงการเป็น Health Care Provider และขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัมี

ผลกระทบต่อสขุภาพสว่นบุคคล ทาํใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะถูกฟ้องรอ้งตามกฎหมาย 
8. การวจิยัทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรห์รอืจติวทิยา ทีด่าํเนินการสาํรวจ สมัภาษณ์ การ

สงัเกตพฤตกิรรม   ขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นสว่นบุคคล 
 
 
 
 

3.  ประเภทโครงการวิจยัท่ีเข้าข่ายไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน แบง่เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

    3.1  โครงการวิจยัท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคน 
         เป็นโครงการทีด่าํเนินการในหอ้งปฏบิตักิาร  
    3.2 โครงการวิจยัท่ีต้องกระทาํกบัคน 
 เป็นการวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัน้อย จงึอนุญาตใหผู้ว้จิยัดําเนินการไดโ้ดย
ไม่ต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน โดยจะสามารถประเมนิว่า
โครงการวจิยัเขา้ข่ายหรอืไม่ (โครงการวจิยัเขา้ขา่ย Exemption Review)  และหากพบว่า
โครงการวิจยัดงักล่าวอยู่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงใน 7 ข้อ ให้ทําเครื่องหมาย  ในหวัข้อ
ดงักล่าว โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษา/ประธานหลกัสูตรลงนามกํากบั และยื่นเรื่องไปยงัคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคน ในหน่วยงานตน้สงักดั (หากม)ี หรอืภายในวทิยาเขตเดยีวกนัโดยตรง โดย
ตอ้งแนบเอกสารจาํนวน 1 ชุดดงัน้ี 

1. หนงัสอือนุมตัหิวัขอ้วทิยานิพนธฯ์  
2. แบบเสนอโครงการเพือ่ขอรบัการพจิารณาฯ  
3. โครงการวจิยั  
4. ประวตัสิว่นตวั 
5. ประวตัอิาจารยท์ีป่รกึษา 
6. หนงัสอืขออนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลู 
7. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
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8. สาํเนาใบรบัรองวา่ผา่นการอบรม 
 

จริยธรรมการวิจยัทางชีวนิรภยั 
 มหาวทิยาลยัมหดิลตระหนกัดใีนเรื่องการนําเทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหมซ่ึง่เป็นสิง่สาํคญัต่อ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ  เชน่เดยีวกบัเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน  ดงันัน้ มหาวทิยาลยัมหดิลจงึไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื่องจรยิธรรม
การวจิยัทางชวีนิรภยั ใน 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosafety)  หมายถึง แนวความคดิในการพจิารณาผลกระทบ

และประเมนิความเสีย่งหรอือนัตรายต่อความปลอดภยัของสุขภาพมนุษย ์ และความหลากหลายทาง
ชวีภาพอนัอาจเกดิในการวจิยัและพฒันา การเคลื่อนยา้ย การจดัการ และการใชป้ระโยชน์ สิง่มชีวีติที่
ไดร้บัการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพนัธุโ์ดยใชเ้ทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ genetically 
modified organisms (GMOs) และครอบคลุมถงึการนําพนัธุต่์างถิน่ (nonindigenous species) เขา้มา
ในระบบนิเวศน์ทัง้ในส่วนทีป่ล่อยตามธรรมชาตแิละมกีารควบคุม ซึง่ในการพฒันาและใชป้ระโยชน์
ชวีภาพสมยัใหมจ่ะตอ้งคาํนึงถงึความปลอดภยัจากการใชเ้ทคโนโลยเีป็นสาํคญั จงึไดม้กีารจดัทาํพธิี
สารคารต์าเฮนาว่าดว้ยความปลอดภยัทางชวีภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ขึน้ภายใต้
อนุสญัญาความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD) เพื่อเป็น
ขอ้ตกลงในระดบันานาชาต ิโดยพธิสีารฯ ดงักล่าว มวีตัถุประสงค์ในการสนับสนุนใหม้กีารป้องกนั
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเคลื่ อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตที่ ได้จาก
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม ่หรอืสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms-
GMOs) ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการอนุรกัษ์ และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยัง่ยนื และสุขภาพอนามยัของมนุษย์ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคพธิีสารฯ ฉบบัเมื่อวนัที่ 8 
กุมภาพนัธ ์2549  

 

2. ความปลอดภยัทางรงัสี  คอื 
   2.1 มาตรการเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานทางรงัส ี หลกัการคอื มาตรการเพื่อความ

ปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิานทางรงัส ี 
   2.2 มาตรการการใชร้งัสทีางการแพทย ์ หลกัการคอื 

• ตอ้งมกีารใชร้งัสเีพือ่การวนิิจฉยัและรกัษาโรคกบัผูป้ว่ยตามทีแ่พทยส์ัง่เทา่นัน้ 
• ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจการใชร้งัสอียา่งถูกตอ้ง 
• ต้องมีแพทย์และผู้รบัผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกบัรงัสีที่มีคุณสมบตัิตาม

กาํหนดของคณะกรรมการ 
• ผูช้่วยเหลอืผูป้ว่ยตอ้งไดร้บัปรมิาณรงัสไีม่เกนิ 5 มลิลซิเีวริต์ต่อครัง้ และ 1 มลิลซิเีวริต์ 

สาํหรบัเดก็ 
• ต้องมัน่ใจว่าการให้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัความเสีย่งจากการไดร้บัรงัส ี
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   2.3 ระบบประกนัคุณภาพการใชร้งัสแีละเครือ่งกาํเนิดรงัส ีหลกัการคอื 
• ต้องจดัให้มแีผนการประกนัคุณภาพเครื่องกําเนิดรงัสเีครื่องมอื และอุปกรณ์อื่นที่มี

ผลกระทบกบัคุณภาพของงาน 
• ตอ้งเป็นไปตามแผนทีก่าํหนด 
• ตอ้งมกีารทบทวนแผน 
• ถ้าจดัโดยหน่วยงานอื่น ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รบัการรบัรอง หรอืโดยผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง 
   2.4 แผนปฏบิตักิารกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินจากการรัว่ไหล หรอืแพร่กระจายรงัสใีนภาวะไม่ปกต ิ

หรอืกรณฉุีกเฉินอื่น 
 
3. ความปลอดภยัทางเคมี 

สารเคมอีนัตราย วตัถุอนัตรายหรอื สารอนัตราย หมายถงึ ธาตุหรอืสารประกอบ ที่มี
คุณสมบตัเิป็นพษิหรอืเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์พชื ทาํใหท้รพัยส์นิและสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม 
สามารถจาํแนกได ้9 ประเภทตามหลกัสากล ดงัน้ี 
        ประเภทที ่1  วตัถุระเบดิ 
        ประเภทที ่2  ก๊าซ 
        ประเภทที ่3  ของเหลวไวไฟ 
        ประเภทที ่4  ของแขง็ไวไฟ 
        ประเภทที ่5  วตัถุออกซไิดสแ์ละออรแ์กนิกเปอรอ์อกไซด ์
        ประเภทที ่6  วตัถุมพีษิและวตัถุตดิเชือ้ 
        ประเภทที ่7  วตัถุกมัมนัตรงัส ี
        ประเภทที ่8  วตัถุกดักรอ่น 
        ประเภทที ่9  วตัถุอืน่ ๆ ทีเ่ป็นอนัตราย 
 
4. ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 

อาชีวอนามยั ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า “Occupational Health” เป็นคาํสมาสระหว่างคาํสอง
คาํคอื “อาชวี” กบัคาํวา่ “อนามยั”  
อาชีว,อาชีวะ (Occupation) หมายถงึ อาชพี การเลีย้งชพี การทาํมาหากนิ งานทีท่าํเป็นประจาํ
เพือ่เลีย้งชพี 
อนามยั (Health) หมายถงึ ความไมม่โีรค สภาวะทีส่มบูรณ์ดทีัง้ทางรา่งกาย ทางจติใจ ทางสงัคม 
และทางจติวญิญาณ 
ความปลอดภยั (Safety) หมายถงึ สภาพทีป่ราศจากภยัคุกคาม ไมม่อีนัตราย และความเสีย่งใดๆ 



 69

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety) หมายถงึ การดูแล
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูป้ระกอบอาชพี ซึง่รวมถงึการป้องกนัอนัตรายและสง่เสรมิ
สุขภาพอนามยั เพื่อคงไวซ้ึง่สภาพรา่งกายและจติใจทีส่มบูรณ์ ตลอดจนสถานะความเป็นอยู่ทีด่ี
ของผูป้ระกอบอาชพีทัง้มวล 
 

ขอบเขตของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
องคก์ารอนามยัโลก(World Health Organization : WHO ) และองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization : ILO) ไดก้ําหนดขอบเขตของงานอาชวีอนามยั
ประกอบดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คอื 

1. การสง่เสรมิ(Promotion) และธํารงไว(้Maintenance) สุขภาพรา่งกายและจติใจความ
เป็นอยูท่ีด่ใีนสงัคมผูใ้ชแ้รงงาน  

2. การป้องกนั (Prevention) ไมใ่หผู้ป้ระกอบอาชพีมสีุขภาพอนามยัเสือ่มโทรม ผดิปกติ
จากการทาํงาน 

3. การปกป้องคุม้ครอง (Protection) ผูป้ระกอบอาชพีไมใ่หท้าํงานในสภาพทีเ่สีย่งอนัตราย 
เป็นสาเหตุใหเ้จบ็ปว่ย หรอืเกดิอุบตัเิหตุ 

4 .การจดั (Placing) ใหผู้ป้ระกอบอาชพีทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
5. การจดัหรอืปรบัปรงุสภาพงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงานและผูป้ฏบิตังิาน 

(Adaptation of Work) 
 

ความสาํคญัของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
1. ชว่ยป้องกนัและควบคุมใหเ้กดิสภาพความปลอดภยัในการทาํงาน 
2. ชว่ยลดความสญูเสยีทีบ่ ัน่ทอนกจิการของนายจา้งอนัเน่ืองมาจากการเกดิอุบตัเิหตุ 
3. ชว่ยลดผลกระทบทางสงัคมทีอ่าจตามมาหลงัการประสบอนัตรายจากการทาํงาน  
4. ส่งผลต่อการเพิม่ผลผลติและอํานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ เช่นสภาพแวดล้อมมี

อทิธพิลต่อการทาํงานของลกูจา้ง 
5. ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิานใหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ไม่ขดัต่อหลกัมนุษยธรรม ช่วยลด

ความสูญเสยี ช่วยเพิม่ผลผลติ และประสทิธภิาพในการทํางาน ยงัช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ใหส้นิคา้ 
ลดปญัหาการถูกกดีกนัทางการคา้กบันานาประเทศดว้ย 
 ซึ่งทัง้น้ีคณาจารย ์นักวจิยั หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากเอกสาร
ต่าง ๆ  อาทเิช่น แนวทางปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ : ศูนย์พนัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ แนวทางปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยัทางชวีภาพ : มหาวทิยาลยัมหดิล 
ดงัรปู 
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บทท่ี 7  
ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไข 

 
 

ปัญหา อปุสรรค ในการเสนอโครงการ 
 

1. นกัวจิยัไมท่ราบและเขา้ใจถงึวธิกีารเขยีนโครงการวจิยั และยงัขาดประสบการณ์หรอืยงัไม่
มทีกัษะในการเขยีนโครงการวจิยัทีด่ ี

2. การเขยีนระเบยีบวธิวีจิยัไมช่ดัเจน ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 
3. นกัวจิยัไมเ่ขา้ใจถงึปีงบประมาณทีจ่ะระบุในการเสนอขอทุน 
4. ไมม่ตีวัชีว้ดัผลสาํเรจ็ของโครงการทีช่ดัเจน 
5. นกัวจิยัขาดการตดิตามขา่วสารเรือ่งการสมคัรขอรบัทุนทาํใหไ้มส่ามารถขอทุนไดท้นั

ภายในเวลาทีก่าํหนด 
6. นกัวจิยั Key ขอ้มลูในระบบ NRPM แลว้แต่ยงัไมส่มบรูณ์ เชน่ แผนงานวจิยัไมม่ี

โครงการยอ่ย 
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7. นกัวจิยัลงทะเบยีนขอรบัสทิธิใ์นระบบ NRPM แต่ไมร่ะบุหน่วยงานทีถู่กตอ้งทาํให้
ขอ้มลูไมเ่ขา้ในระบบ  

 
แนวทางแก้ไข 
 

1. นกัวจิยั/ผูป้ฏบิตังิานควรตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารก่อนทุกครัง้ทีจ่ะสง่ออก
จากหน่วยงาน 

2. สว่นงานควรมกีารจดัประชุมภายในเพือ่แจง้ใหน้กัวจิยั/ผูป้ฏบิตังิานทราบขา่วสารความ
คบืหน้าอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหท้ราบปญัหาอุปสรรคในการทาํงาน เพือ่ทบทวนการ
ทาํงานและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบ 

3. ผูป้ระสานงานของสว่นงานควรมกีารทาํหนงัสอืแจง้เตอืนนกัวจิยัเมือ่ใกลถ้งึ
กาํหนดเวลาการสง่โครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุน เน่ืองจากนกัวจิยัแต่ละทา่นจะมภีารกจิ
ในเรือ่งการเรยีนการสอนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก 
กระบวนการพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั 23 
กลยุทธก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั 4 
การขออนุมตัโิครงการและการจดัทาํสญัญารบัทุน 29 
การจดัทาํสญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยั 30 
การเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 31 
การพจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั 23 
การสง่รายงานความกา้วหน้า 33 
การสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 33 
กาํหนดการรบัสมคัรทุน 14 
 
ข 
ขอ้แนะนําในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั 16-19 
ขัน้ตอนการ  Defend  งบประมาณ 29 
 

ค 
ความหมายของเงนิงบประมาณ 5 
คาํขวญั 1 
 
จ 
จรยิธรรมการวจิยั 
• จรรยาบรรณนกัวจิยั 52-56 
• จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์57-

61 
• จรยิธรรมการวจิยัในคน 61    
• จรยิธรรมการวจิยัทางชวีนิรภยั 64-67 

 
ต 
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ 4 
 

ดชันี
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น 
นโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล 2 
แนวทางการประเมนิแผนการวจิยั/ โครงการวจิยั  
• แนวทางการประเมนิของ วช. 26 
• แนวทางการประเมนิของมหาวทิยาลยัมหดิล 28 

 

บ 
แบบฟอรม์การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั 19 
 
ป 
ปฏทินิกาํหนดการสมคัรรบัทุน 15 
ปณธิาน 1 
ปรชัญา 1 
เป้าหมาย 5 ปีของมหาวทิยาลยัมหดิล 3 
 
พ 
พนัธกจิ 2 
 
ย 
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล 1 

ยุทธศาสตรห์ลกั 2 
ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของชาต ิ
• แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 

(พ.ศ. 2555-2559)  6-8,20 
• นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8 

(พ.ศ.2555-2559 )  9-11 
• กลุ่มเรือ่งวจิยัทีค่วรมุง่เน้น 13 กลุ่ม 12 
•  กลุ่มเรือ่งเรง่ดว่น 12 
• นโยบายรฐับาล 13 

 
ร 
ระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM) 34 
• ระบบ NRPM – Pre-Audit 35-46 
• ระบบ NRPM– Ongoing Monitoring 46-50 
• ระบบ NRPM – Post-Audit 51 

 
ว 
วฒันธรรมองคก์ร 1 
วสิยัทศัน์ 2 

 
 

บรรณานุกรม 
 
1. สาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) : คู่มอืการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัของ
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3. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) : แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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13. ววิชิ  ธรรมวรีะพงษ์ สบืคน้เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2554 จาก http://www.samartraditech.com    
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล 

     วา่ดว้ย  การบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงระบบการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัให้
สอดคล้องกบัการส่งเสรมิ การสร้างผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  และเพื่อให้การบรหิารเงนิอุดหนุน
โครงการวจิยัที่ไดร้บัจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  คล่องตวั  
โปร่งใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้   สามารถเอือ้อํานวยต่อการพฒันาความเป็นเลศิทางวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 
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อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา   ๒๔ (๒)   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๕๐    สภามหาวทิยาลยัมหดิล ในการประชมุครัง้ที ่๔๑๖ เมือ่วนัที ่๑๘ มถุินายน ๒๕๕๑ 
จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัน้ี 

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

ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิจากรฐับาล

ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องส่วนงาน  และเงนิจาก
แหล่งทุนภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ยกเวน้เงนิทีไ่ดร้บัจากแหล่งเงนิ ทีม่ขีอ้ตกลงกบั
มหาวทิยาลยัในลกัษณะเป็นการว่าจา้งใหท้าํวจิยัตามวตัถุประสงคข์องแหล่งเงนิ 

ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิ 
 (๑) ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.๒๕๔๗   
 (๒) ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจาก 
แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 (๓)ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจากแหล่ง 
ทุนภายนอกมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  ประกาศ หรอืคาํสัง่อื่นใดในส่วนทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบั
น้ี  หรอืทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

 

 

 

 

-๒- 

ขอ้ ๕ ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัมหดิล 

                   “สภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัมหดิล 

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล หรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

“ส่วนงาน” หมายถึง    สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บณัฑิตวิทยาลัย  
วทิยาลยั  สถาบนั สาํนกั ศนูย ์และสว่นงานทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 

“หวัหน้าส่วนงาน” หมายถึง รองอธิการบดีที่ได้รบัมอบหมายจากอธิการบดีให้
กํากบัดูแลวทิยาเขต คณบด ีผูอ้ํานวยการวทิยาลยั สถาบนั สํานัก ศูนย์  และหวัหน้าส่วนงานที่
เรยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย 
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“หน่วยงาน” หมายถึง  หน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน 

“ผูม้อีาํนาจอนุมตั”ิ หมายถงึ  อธกิารบดหีรอืหวัหน้าสว่นงาน  

“หลกัฐานการรบัจ่าย” หมายถงึ หลกัฐานทีแ่สดงว่าไดม้กีารรบัหรอืจ่ายเงนิ ไดแ้ก่
ใบเสรจ็รบัเงนิ หลกัฐานของธนาคารแสดงการรบัจ่ายเงนิ หลกัฐานการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของ
ผูร้บัทีธ่นาคาร ใบนําสง่หรอืหลกัฐานอื่น ๆตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

“หวัหน้าโครงการวจิยั” หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัหรอืผูท้ีม่หาวทิยาลยั
ไดเ้ชญิหรอืมอบหมาย  หรอืใหทุ้นมาปฏบิตังิานวจิยัของมหาวทิยาลยัซึง่มหีน้าทีบ่รหิารโครงการ 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ” หมายถงึ  เงนิอุดหนุนการวจิยัที่
ไดร้บัจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายได้มหาวทิยาลยั” หมายถงึ  เงนิรายได้ของ
มหาวทิยาลยัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั  

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ” หมายถงึเงนิรายไดข้องส่วนงานที่
คณะกรรมการประจาํสว่นงานและสภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก” หมายถงึเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั
จากบุคคล หน่วยงาน  หรอืองคก์รภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ีไม่
รวมถงึแหล่งเงนิภายนอกทีว่า่จา้งใหม้หาวทิยาลยัหรอืบุคลากรของมหาวทิยาลยัทาํการวจิยั 
 

 

 

 

 

-๓- 

 
 ขอ้ ๖ วตัถุประสงคข์องการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั  มดีงัน้ี 

(๑) เพือ่ใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัดาํเนินไปอยา่งคล่องตวั  มี
ประสทิธภิาพ  โปรง่ใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้

(๒) เพื่อกําหนดแนวทางปฏบิตัิในการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัที่เอื้อต่อการส่งเสรมิ
การวจิยั 

(๓) เพื่อใหม้หาวทิยาลยั   ส่วนงาน   และแหล่งทุน     สามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย   ติดตามความก้าว หน้าและผลสัมฤทธิข์องโครงการวิจัยได้ตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั และขอ้ตกลงของโครงการวจิยันัน้ 

(๔)  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานมขีอ้มลูการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีเ่ป็นระบบ 
เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
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 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) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  ใหน้กัวจิยัเขยีนโครงการวจิยั
เพื่อเสนอของบประมาณ ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิําหนดโดยผ่านความ
เห็นชอบของส่วนงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลยัพจิารณา และเสนอสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหง่ชาต ิ  เมื่อไดร้บัอนุมตัโิครงการวจิยัและวงเงนิแลว้  มหาวทิยาลยัจะขอจดัสรรเงนิงบประมาณ
แผน่ดนิต่อไป 

(๒) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจัดทํา
งบประมาณเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัแลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณา
งบประมาณของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณา และนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ

(๓) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ใหส้่วนงานจดัทํางบประมาณเงนิ
อุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน
แลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณของมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา และนําเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ     

 
 
 

 
-๔- 

 
ขอ้ ๙ ใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานจดัใหม้หีน่วยงานเพื่อบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของ

มหาวทิยาลยัและของสว่นงาน โดยมหีน้าที ่
  (๑)  รบัและจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
  (๒)  ควบคุมและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
  (๓)  จดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ยของโครงการวจิยั 
  (๔)   อื่น ๆ ตามทีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย   
 
 ขอ้ ๑๐ ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารเพื่อรองรบัเงนิอุดหนุน
การวิจัยที่แต่ละโครงการวิจัยได้ร ับโดยเปิดบัญชีในนาม “เงินอุดหนุนการวิจัย  (ชื่อส่วน
งาน)............... มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิอยา่งน้อยสองคนลงนามคูก่นั 
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 ขอ้ ๑๑ การจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
(๑) ใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานจดัทาํประกาศ  หลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข  และวธิกีาร

ปฏบิตัใินการขอรบัและการจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยั   
(๒) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานโอนเงินอุดหนุนการวิจัยที่จ ัดสรรให้แต่ละ

โครงการวจิยัเขา้บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยั ตามขอ้ ๑๐ ทัง้น้ีหากเป็นโครงการวจิยัของส่วนงานที่
บรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัเองใหโ้อนเขา้บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัของส่วนงาน    แต่หากเป็น
โครงการวจิยัร่วมของหลายส่วนงานทีม่หาวทิยาลยัเป็นผูบ้รหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั   ใหโ้อนเขา้
บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั  
 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานนําเงินที่ได้ร ับจากมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดส่งให้แต่ละ
โครงการวจิยัภายในวงเงนิทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  ทัง้น้ีหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิอุดหนุนการ
วจิยัใหจ้ดัทาํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืสว่นงาน  โดยคาํนึงถงึความคล่องตวัในการบรหิาร
งานวจิยั วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ  

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

“โครงการวจิยั................” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิไมน้่อยกวา่สองในสามคน  
หากเงนิของโครงการวจิยัที่ได้รบัจดัสรรแต่ละครัง้มจีํานวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขออนุมตัไิมเ่ปิดบญัชกีบัธนาคารกไ็ด ้
 
 
 
 
 
 

-๕- 
 

หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขอ หรอืส่วนงานอาจกําหนดใหห้น่วยงานเป็นผูบ้รหิารเงนิ
อุดหนุนการวจิยัแทนหวัหน้าโครงการวจิยักไ็ด ้

(๒)  การเบกิจ่ายเงนิวจิยัต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์และตามหมวดรายจ่ายใน
งบประมาณของโครงการวจิยั  

(๓) อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

(๔)  คา่วสัดุ และคา่ใชส้อยทีม่ไิดก้าํหนดใน (๓) ใหจ้า่ยตามทีจ่า่ยจรงิ 
(๕)  การจดัหาครภุณัฑใ์หจ้ดัหาตามรายการงบประมาณทีแ่หล่งทุนเหน็ชอบ   โดย

ให้หัวหน้าส่วนงาน  หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวงเงินและรายการ
งบประมาณที่ได้ร ับ ให้จัดหาด้วยวิธีตกลงราคาหรือ วิธีคัดเลือก  โดยเปรียบเทียบราคา  
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คุณลกัษณะและคุณภาพเพื่อใหไ้ดค้รุภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ี ราคาเหมาะสม   และมคีวามคุม้ค่า ใน
การใชง้าน  และเมือ่จดัซือ้ครภุณัฑแ์ลว้มเีงนิคงเหลอืใหส้ง่คนืสว่นงานตน้สงักดั 

ให้หวัหน้าโครงการวิจัยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  ตามขัน้ตอนและกระบวนการจดัหา      รวมทัง้ใหม้กีารขึน้ทะเบยีนครุภณัฑไ์วก้บั
ส่วนงานเมื่อได้ตรวจรบัครุภัณฑ์นัน้แล้ว โดยโครงการวิจยัมีสิทธิใช้และมีหน้าที่ควบคุมดูแล
บํารุงรกัษา  สว่นการโอน การจาํหน่าย การคาํนวณค่าเสื่อมราคาในระบบบญัช ีตลอดอายุการใช้
งานของรายการครภุณัฑด์งักล่าวเพือ่การตรวจสอบพสัดุประจาํปีตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   ใหง้าน
พสัดุของสว่นงานเป็นผูด้าํเนินการ 

เมื่อสิน้สุดโครงการวจิยั   ใหห้วัหน้าส่วนงานซึง่หวัหน้าโครงการวจิยัสงักดั เป็นผู้
พจิารณากาํหนดหน่วยงานภายในสว่นงานทีจ่ะใช ้ควบคุมดแูลบาํรงุรกัษาครภุณัฑน์ัน้ 

(๖)กรณีมคีวามจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
แหล่งทุน    สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การดําเนินการของโครงการวิจัย         
ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวตอ้งไม่ทําใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัลดลงในสาระสาํคญั    โดย
การขอเปลีย่นแปลงรายการทีอ่ยูภ่ายในงบรายจา่ยเดยีวกนัใหห้วัหน้าโครงการวจิยัขออนุมตัต่ิอหวัหน้า
สว่นงาน   และในกรณเีปลีย่นแปลงต่างงบรายจา่ยใหเ้สนออธกิารบดอีนุมตั ิ 

ขอ้ ๑๔ โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
(๑) การเสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุนใหห้วัหน้าโครงการวจิยัเสนอโครงการวจิยั

ผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลําดับชัน้จนได้ร ับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้ดําเนินการเสนอ
โครงการวจิยั 

(๒) การรบัเงนิอุดหนุนการวจิยัจากทุกแหล่งทุน ใหแ้หล่งทุนนําเงนิเขา้เป็นรายได้
มหาวทิยาลยัหรอืสว่นงานแลว้แต่กรณ ี  หา้มหวัหน้าโครงการวจิยัรบัเงนิโดยตรงจากแหล่งทุน 

 
 
 
 

-๖- 
หากมกีรณีทีแ่หล่งทุนส่งเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัใหห้วัหน้าโครงการวจิยัโดยตรง ให้

หวัหน้าโครงการวจิยัโอนเงนิดงักล่าวทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสว่นงานเพือ่จดัสรรต่อไป 
(๓) การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อเข้าเป็นรายได้

มหาวทิยาลยัและสว่นงาน ใหด้าํเนินการตามอตัราในประกาศของมหาวทิยาลยั 
(๔)  เมื่อไดร้บัเงนิตาม  (๒) ใหม้หาวทิยาลยั หรอืส่วนงานโอนเงนิทีจ่ดัสรรแลว้  เขา้

บญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๑๐  และใหห้น่วยงานจดัสง่เงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรแลว้ใหก้บัโครงการวจิยั
ต่อไป 

ขอ้ ๑๕  วธิกีารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้าํเนินการตามขอ้กําหนดและ
เงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนัไวร้ะหวา่งมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 



 81

การดําเนินการใดทีไ่ม่ไดก้ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 
ใหนํ้าความในขอ้  ๑๓  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 
 ขอ้ ๑๖ ในกรณีผูไ้ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ไม่สามารถทําการวจิยัต่อไปได ้  
ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัรายงานต่อหวัหน้าสว่นงานภายในเจด็วนั นบัตัง้แต่วนัทีท่ราบวา่ไมส่ามารถ
ดําเนินการต่อไปได ้เพื่อพจิารณาสัง่การตามความเหมาะสม และรายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบ
โดยเรว็ 

ขอ้ ๑๗  ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัสง่รายงานวจิยัเสนอแหล่งทุน ดงัน้ี 
(๑) รายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยัทุกหกเดอืน และเมือ่สิน้สดุโครงการวจิยั 
(๒) รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
(๓) ผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการในประเทศ หรอืต่างประเทศ (ถา้ม)ี   
(๔) ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพรใ่นเอกสารทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ (ถา้ม)ี 

กรณีแหล่งทุนกําหนดวธิีการรายงานวจิยัเป็นอย่างอื่น ให้หวัหน้าโครงการวจิยั
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีแ่หล่งทุนกาํหนด 

ขอ้ ๑๘ ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัที่รบัเงนิอุดหนุนการวจิยัไปบรหิารเอง จดัส่งหลกัฐานการรบั
จ่าย และรบัรองความถูกต้องมาที่หน่วยงานทุกครัง้ที่มกีารเบกิเงนิงวดถดัไป หรอืตามทีห่น่วยงาน
กาํหนด และหน่วยงานตอ้งเกบ็หลกัฐานการรบัจา่ยไวเ้พือ่การตรวจสอบเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สบิปี 

ในกรณีทีห่วัหน้าโครงการวจิยัไม่ไดบ้รหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัเอง ใหห้น่วยงาน
ดาํเนินการตามขอ้ ๑๓ ,๑๘ วรรคแรก และขอ้ ๑๙ โดยอนุโลม 

 

 

 

-๗- 

ในกรณีโครงการวิจัยที่ได้ร ับเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อ ๗(๔) ได้ร ับความ
เหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนงานใหจ้ดัทํารายงานการเงนิเองได ้ ใหโ้ครงการวจิยัเกบ็หลกัฐานการรบั
จ่ายไวเ้พื่อรบัการตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี และจดัส่งรายงานการเงนิใหห้น่วยงานตาม
ระยะเวลาทีห่น่วยงานกาํหนด 

ข้อ ๑๙ กรณีสิ้นสุดโครงการวิจยัแล้ว ปรากฏว่ามีเงนิทุนวิจยัคงเหลือในบญัชีเงนิฝาก
ธนาคารให้หวัหน้าโครงการวจิยันําเงนิคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้าม)ี     และสมุดบญัชเีงนิฝาก 
(ตน้ฉบบั)  สง่หน่วยงานภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้สุดโครงการวจิยัเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบ
และทาํรายงานเสนอมหาวทิยาลยั  สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป  
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กรณีสิน้สุดโครงการวจิยัแลว้ ปรากฏว่ามเีงนิทุนวจิยั และดอกผลคงเหลอืในบญัชี
เงินอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ให้หน่วยงานดําเนินการส่งเงินและดอกผลคงเหลือคืน
มหาวทิยาลยั สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป 

ขอ้ ๒๐  ใหส้่วนงานจดัใหม้กีารควบคุมดูแล    เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการรบั - จ่ายเงนิอุดหนุน
การวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์และหลกัเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน มกีารรายงานที่
ถูกตอ้งครบถว้น มกีารควบคุมดแูลทรพัยส์นิใหม้คีวามปลอดภยัและอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน และมี
การเกบ็หลกัฐานการรบัจา่ยไวใ้นทีป่ลอดภยัมใิหส้ญูหาย 

ขอ้ ๒๑  ใหม้หาวทิยาลยัจดัใหม้กีารตรวจสอบทางการเงนิ และตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ขอ้ ๒๒  เงนิอุดหนุนการวิจยัที่มหาวทิยาลยั ส่วนงาน หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัได้รบั
ก่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการวจิยั 

ขอ้  ๒๓ ให้อธิการบดเีป็นผู้รกัษาการตามข้อบงัคบัน้ี   ในกรณีที่มปีญัหาเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธกิารบดมีอีํานาจวนิิจฉยัสัง่การใหป้ฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและถอืเป็น
ทีส่ดุ 

                                        ประกาศ ณ วนัที ่     8       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        (ลงนาม)  วจิารณ์  พานิช 
      (ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์  พานิช) 

                                                             นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2551 

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

โดยทีเ่ป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั
จากรฐับาลและเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัมหดิลใหม้คีวามคล่องตวัและเอือ้อาํนวยในการ
ดาํเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถตรวจสอบได ้
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อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 12 แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ย การบรหิารเงนิ
อุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 อธกิารบดจีงึวางหลกัเกณฑว์ธิกีารรบัเงนิและการเบกิจา่ยเงนิอุดหนุน
การวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  เงนิรายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล และเงนิรายไดส้ว่นงาน ไว้
ดงัน้ี 

1. ใหย้กเลกิ  
 (1) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิ

ทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ พ.ศ. 2548 
 (2) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิ

ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภททุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่ใหม ่ และทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่กลาง จากเงนิ
รายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2547 

 (3)  ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิ
ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภททุนสง่เสรมิโครงการวจิยัประยกุต ์ ทุนสง่เสรมิโครงการวจิยัรว่มทุน 
และทุนสง่เสรมิโครงการวจิยัมุง่เป้าหมาย จากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 

2. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
 เมือ่มหาวทิยาลยัอนุมตัใินหลกัการโครงการและงบประมาณแลว้ใหก้องคลงัเบกิจา่ยเงนิ
ตามงวดทีม่หาวทิยาลยัตกลงกบัหวัหน้าโครงการวจิยัและตามเงือ่นไขทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 
โดยเบกิจา่ยโอนเงนิไปยงัสว่นงานและใหส้ว่นงานโอนเงนิทุนใหก้บันกัวจิยั 

3. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
3.1 เมือ่มหาวทิยาลยัอนุมตัใินหลกัการโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั

ประเภทต่าง ๆ แลว้ ใหก้องคลงัเบกิจา่ยและโอนเงนิทุนใหก้บัสว่นงานตามงวดทีม่หาวทิยาลยัตกลงกบั
หวัหน้าโครงการวจิยั  
 
 
 

-2- 
 

3.2 เงนิงวดแรกจะจ่ายใหเ้มื่อโครงการวจิยัไดร้บัอนุมตั ิงวดถดัไปจะจ่ายใหเ้มื่อหวัหน้า
โครงการวจิยัส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการวจิยัพรอ้มรายงานแสดงการใชจ้่ายเงนิทุนงวด
ก่อนและมหาวิทยาลยัเห็นชอบแล้ว สําหรบัเงนิงวดสุดท้าย 10% มหาวิทยาลยัจะจ่ายให้เมื่อ
หวัหน้าโครงการสง่มอบรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์แลว้  

ทัง้น้ีหากหวัหน้าโครงการวิจยัไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าหรืองานวิจยัฉบับสมบูรณ์  
มหาวทิยาลยัอาจใหย้ตุโิครงการและยตุกิารสนบัสนุนทุนตามขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ได ้

4.  เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน ใหส้ว่นงานจดัทาํเป็นประกาศหลกัเกณฑก์ารเบกิ
จา่ยเงนิตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายการใหทุ้นของสว่นงาน 

5. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งเงนิทุนภายนอก ใหส้ว่นงานเบกิจ่ายและโอนเงนิทุนใหก้บั
นักวิจยัตามงวดที่ระบุในสญัญารบัทุนวิจยักบัแหล่งทุนภายนอกและให้ส่วนงานวางระบบการ
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จา่ยเงนิใหห้วัหน้าโครงการวจิยั อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยไมท่าํใหก้ารดาํเนินงานวจิยัหยดุชะงกัหรอื
เกดิปญัหาในการปฏบิตังิานวจิยั 

6.เงินอุดหนุนการวิจยัที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหวัหน้าโครงการวิจยัได้รบัก่อนที่
ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการวจิยั 
 
   ทัง้น้ี    ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
       
 

                 
                   (ศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร) 
                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหาร        
เงินอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2551 

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

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 13 (3) แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยการบรหิารเงนิ
ทุนอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.2551 อธกิารบดจีงึวางหลกัเกณฑแ์ละอตัราหมวดรายจ่ายงบประมาณโครงการวจิยั  
จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ และเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั ไวด้งัน้ี 

 
 ประกาศน้ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละอตัราหมวดรายจา่ยงบประมาณโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน อุดหนุน
การวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิและเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัโดยมอีตัราตามหมวดรายจา่ย ดงัน้ี 
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 1. งบบคุลากร ไดแ้ก่รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะ เงนิเดอืน คา่จา้งประจาํ คา่จา้ง
ชัว่คราว คา่จา้งลกูจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน 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 คา่ตอบแทน หวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยั โดยคดิ

จากฐานเงนิเดอืนปกตคิณูเปอรเ์ซน็ตข์องเวลาทีน่กัวจิยัทาํงานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงนิคา่ตอบแทนไมเ่กนิ 
20% ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ  สาํหรบัทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่ใหมจ่ะจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่
หวัหน้าโครงการ เดอืนละ 5,000 บาท และทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่กลางจะจา่ยคา่ตอบแทนแก่หวัหน้า
โครงการเดอืนละไมเ่กนิ 10,000 บาท 

       2.2 ค่าใช้สอย  ทีค่วบคุมอตัราไดแ้ก่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศใหไ้มเ่กนิชัน้
ประหยดั คา่ทีพ่กัตามจรงิแต่ไมเ่กนิ 1,500 บาท/วนั/คน ทัง้น้ีคา่ใชส้อยทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิ 15% ของ
วงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นขอใหเ้สนออธกิารบดพีจิารณาอนุมตัเิป็นกรณไีป  

3.  งบลงทนุ  ควบคุมอตัราคา่ครุภณัฑ ์ ไมเ่กนิ 20%ของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
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 ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ประกาศน้ี ใหอ้ธกิารบดมีอีาํนาจวนิิจฉยัสัง่การให้
ปฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและคาํสัง่การของอธกิารบดถีอืเป็นทีส่ดุ 
 
   ทัง้น้ี    ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25     กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 
 

      
                   (ศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร) 
                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
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สญัญาเลขท่ี งป...../..... 

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

 
สญัญาน้ีทําขึน้ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล  เมื่อวนัที่.................................................................ระหว่าง

มหาวทิยาลยัมหดิล โดย................................................ซึ่งต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรยีกว่า “ผูใ้หทุ้น” ฝา่ยหน่ึง กบั
......................................สงักดั.....................................ซึ่งต่อไปน้ีในสญัญาจะรวมเรยีกว่า “ผูร้บัทุน” อกีฝ่าย
หน่ึง คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัมขีอ้ความต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รบัทุนตกลงรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ประจําปี
งบประมาณ.......... เพือ่การวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
 (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………  
ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาจะเรยีกวา่ “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงนิ ................. บาท (........................) 
มรีะยะเวลาดาํเนินการ 1 ปีงบประมาณ นบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม...........ถงึวนัที ่30 กนัยายน................... 
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 ขอ้ 2 ผูใ้หทุ้นและผูร้บัทุนตกลงจะแบง่จา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็นงวด ๆ ดงัน้ี 
 งวดที่ 1  จํานวนเงนิร้อยละ 60 ของเงินอุดหนุนการวิจยัที่ได้รบัอนุมตัิ คิดเป็นเงิน ............บาท 
(..........................) จะจา่ยใหเ้มือ่สว่นงานไดร้บัอนุมตัเิงนิงวดวจิยัแลว้ 
 งวดที่ 2  จํานวนเงนิร้อยละ 30 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัอนุมตัิ คิดเป็นเงนิ ............. บาท 
(.........................) จะจ่ายให้เมื่อผู้รบัทุนขออนุมตัิเบิกเงนิพร้อมกบัส่งรายงานความก้าวหน้า ครัง้ที่ 1 และ
รายงานคา่ใชจ้า่ยในงวดที1่ ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงาน ไปยงัผูใ้หทุ้นแลว้ 
 งวดที่ 3  จํานวนเงนิร้อยละ 10 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัอนุมตัิ คดิเป็นเงนิ .............. บาท 
(......................) จะจ่ายใหเ้มื่อผูร้บัทุนขออนุมตัเิบกิเงนิพรอ้มสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีผ่่านการประเมนิ
และไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้ม)ี และสง่หลกัฐานการเสนอขอตพีมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มรายงานค่าใชจ้่ายที่
คงเหลอื ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงานไปยงัผูใ้หทุ้นแลว้ 
 ขอ้ 3 ผูร้บัทุนจะตอ้งเสนอรายงานความกา้วหน้าของโครงการตามแผนทีผู่ใ้หทุ้นกําหนดภายในเวลาทุก 
6 เดอืน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวจิยัตามโครงการแลว้ ผูร้บัทุนจะต้องเสนอรายงานวจิยัฉบบั
สมบรูณ์ต่อผูใ้หทุ้น 
 ขอ้ 4 ผูร้บัทุนทราบและเขา้ใจขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 
2551 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551   และจะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัฯ และประกาศขา้งตน้โดยเครง่ครดั 
 ข้อ 5 ผู้รบัทุนจะต้องรบัผิดชอบแต่โดยลําพงัต่อการละเมิดบทบญัญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด  ๆ ใน
ทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลภายนอกซึง่ผูร้บัทุนนํามาใชป้ฏบิตังิานวจิยัตามสญัญาน้ี 
 ขอ้ 6 ผูร้บัทุนจะตอ้งทาํงานวจิยัตามโครงการน้ีดว้ยความวริยิะอุตสาหะ และรบัรองวา่จะไม่นํางานตาม
โครงการวจิยับางสว่น หรอืทัง้หมดไปใหผู้อ้ื่นรบัชว่ง เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หทุ้นก่อน  
 ขอ้ 7 ผูร้บัทุนจะตอ้งรบัผดิชอบการดําเนินการวจิยั โดยคํานึงถงึความปลอดภยัของผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้น้ีให้
เป็นไปตามจรยิธรรมการวจิยัในคน/ในสตัว์ทดลองและความปลอดภยัทางดา้นชวีภาพ ด้านเคม ีด้านรงัส ีและ
ดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 ขอ้ 8 หากผู้รบัทุนมคีวามจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุงโครงการและรายจ่ายงบประมาณใน
หมวดต่าง ๆ หรอืการขอขยายระยะเวลาดาํเนินการวจิยั หรอืรายละเอยีดอื่นใดทีเ่ป็นสาระสาํคญัในโครงการ ผูร้บั
ทุนจะตอ้งทาํคาํเสนอขออนุมตัพิรอ้มชีแ้จงเหตุผลไปยงัผูใ้หทุ้น และผูใ้หทุ้นจะตอ้งแจง้ผลมายงัผูร้บัทุนภายใน 30 
วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัคาํเสนอขออนุมตั ิ
 ขอ้ 9 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวจิยัหรอืสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ จะขอขยายไดไ้ม่เกนิ 2 ครัง้ ๆ ละ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 ขอ้10 ในกรณีทีผู่ร้บัทุนละทิง้โครงการ หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูใ้หทุ้นจะมหีนังสอืแจง้
ใหผู้ร้บัทุนทราบโดยจะมกีําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหผู้ร้บัทุนปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสญัญา หากผูร้บัทุนไม่
ปฏบิตัติามระยะเวลาทีก่าํหนดดงักลา่ว ผูใ้หทุ้นมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและผูร้บัทุนยนิยอมชดใชค้นืเงนิทุน
ทัง้หมด หรอืบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลที่เกดิจากเงนิทุนนัน้ ตลอดจนอุปกรณ์การวจิยั
ทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้นภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ร้บัทุนไดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูใ้หทุ้น 
 ในกรณีผูร้บัทุนไมส่ามารถดาํเนินการวจิยัตามโครงการต่อไปได ้หรอืไมอ่าจดาํเนินการวจิยัใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในกําหนดเวลา และประสงคจ์ะขอยุตกิารวจิยัตามโครงการทีไ่ดร้บัทุน ผูร้บัทุนจะตอ้งยื่นคํารอ้งพรอ้มชีแ้จง
เหตุผลเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อขออนุมตัยิุตโิครงการ และยนิยอมชดใช้คนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุน
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เหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิทุนนัน้ ตลอดจนอุปกรณ์การวจิยัทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้นภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัทีผู่ร้บัทุนไดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูใ้หทุ้น 
 ขอ้ 11 ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิขึน้จากโครงการทีไ่ดร้บัทุนน้ีใหต้กเป็นกรรมสทิธข์องผูใ้หทุ้น สาํหรบั
การจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัผู้รบัทุน ซึ่งเกิดจากการนําทรพัย์สนิทางปญัญาไปใช้เชงิพาณิชย์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หทุ้นกาํหนด 
 ขอ้ 12 การรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์และบทคดัย่อภาษาไทย/ภาษาองักฤษหรอืผลงานวจิยัที่ตีพมิพ ์
ผูร้บัทุนจะตอ้งระบุขอ้ความเป็นกติตกิรรมประกาศเป็นภาษาไทยวา่ “โครงการวจิยัไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล” หรอืภาษาองักฤษวา่ “This research project is supported by Mahidol University”  

ข้อ 13 เอกสารแนบท้ายสญัญาให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสญัญา 
ขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหถ้อืตามขอ้ตกลงในสญัญา และในกรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาน้ีขดัหรอืแยง้
กนัเองหรอืมไิดก้ลา่วไวใ้หถ้อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยัของผูใ้หทุ้น 
 สญัญาฉบบัน้ีทําขึน้ 3 ฉบบั โดยมขีอ้ความตรงกนั คู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจขอ้ความโดย
ตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และต่างเกบ็ไวฝ้า่ยละ 1 ฉบบั อกีฉบบัหน่ึงจะเกบ็รกัษา
ไวท้ี ่กองบรหิารงานวจิยั สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
ลงชื่อ....................................................... ผูใ้หทุ้น      ลงชื่อ.................................................... ผูร้บัทุน 
       (..................................................)                      (.................................................) 
 อธกิารบดมีหาวทิยาลยั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย               หวัหน้าโครงการวจิยั 
 
 
ลงชื่อ........................................................ พยาน        ลงชื่อ............................................................. พยาน 
    (...............................................................)                           (นางรตันา      เพช็รอุไร) 
หวัหน้าสว่นงาน/หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย                   ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานวจิยั 
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ปกปิด 

 
รายงานความก้าวหน้าโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากมหาวทิยาลัยมหดิล 
ครัง้ท่ี..........ระหวา่งเดือน........................พ.ศ. ...........- เดือน......................พ.ศ. ........... 

 
1. ได้รับอนมุตัทินุอดุหนนุการวิจยัประจําปีงบประมาณ............................ 
A  ทุนส่งเสริมนักวิจยัรุ่นใหม่   B  ทุนส่งเสริมนักวิจยัรุ่นกลาง 

C  ทุนสนับสนุนนักวจิยัพี่เลีย้ง (Mentorship)  D  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมทนุ 
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UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm ooff TThhee

แบบ MU: 02

รหสัโครงการ 

                         (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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E  ทุนส่งเสริมโครงการวิจัยมุ่งเป้าหมาย  
 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. การวิจยัเพ่ือแสวงหามาตรการท่ีจะควบคมุและป้องกนัโรค/ภาวะท่ีเป็นปัญหาสขุภาพหรือ

สาธารณสขุท่ีสําคญัของประเทศไทยในปัจจบุนัและอนาคต เช่น อบุตัภิยั โรคหวัใจและหลอด

เลือด โรคมะเร็ง โรคตดิเชือ้ การตดิสารเสพตดิ เป็นต้น 

 9. การวิจยัเพ่ือป้องกนั/ลดปัญหาการสร้างภาวะโลกร้อน 

 10. การจดัการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรนํา้ 

 11. การวจิยัและพฒันาคณุภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 12. การวจิยัและพฒันาด้านภาษา ศลิปวฒันธรรม เพ่ือการอนรัุกษ์ 

F  ทุนอุดหนุนการตัง้กลุ่มวจิัย (Research Cluster)  
G  ทุนอุดหนุนการวิจยัชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
H  ทุนประเภทเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

 
2. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)..................................................................................................... 
     (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 
3. ช่ือหวัหน้าโครงการ............................................................................................................ 
 สถานท่ีตดิตอ่............................................................................................................ 
 โทรศพัท์.............................โทรสาร............................E-mail...................................... 
 
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ.................................ปี 
    เร่ิมโครงการวิจยัเม่ือเดือน..................พ.ศ. ................ ถึงเดือน..........................พ.ศ. ............. 
5.งบประมาณรวมตลอดโครงการ...................บาท (ถ้าเป็นโครงการตอ่เน่ืองให้ระบรุายปีท่ีได้ทนุด้วย) 
 ปีท่ี 1 (25......) ........................................บาท  
 ปีท่ี 2 (25......)........................................บาท  

 ปีท่ี 3 (25......)........................................บาท 
6. เป้าหมาย/ผลงานหลกัของโครงการ 
 เป็นการระบผุลงานหลกัของโครงการคืออะไร และใคร (กลุม่คน หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท

อตุสาหกรรม) ท่ีจะเป็นผู้ได้ประโยชน์หรือผู้ นําผลงานไปใช้ 
7. วตัถปุระสงค์เชิงกิจกรรม 
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 เป็นการแสดงว่าโครงการจะศึกษาอะไร  เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์เชิง

จดุมุง่หมาย  และให้มีความสอดคล้องกบัแผนงานวิจยัของโครงการวิจยั 
8. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับของโครงการ : กรุณาอธิบายให้ชดัเจนดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้เช่น 

8.1 โครงการวิจัยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านใดบ้าง อย่างไร (เช่น ในด้านเศรษฐกิจ 

ก่อนท่ีจะมีโครงการวิจยั  เดิมมีผลผลิตต่ํา ต้นทุนสงูเกิดความสญูเสียทางเศรษฐกิจ และ

เป็นสินค้านําเข้า  และเม่ือมีโครงการวิจยัฯ นีแ้ล้วจะมีส่วนแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสได้

มากน้อยเพียงใด  รวมถึงการมีสว่นในการเพิ่มศกัยภาพในการผลิต/การแข่งขนัของสินค้า 

และการให้บริการภายในประเทศอยา่งไร และมลูคา่เท่าใด) หรือ 
8.2 โครงการวิจยัท่ีมีส่วนทําให้วิถีชีวิต โครงสร้างทางสงัคม สภาพแวดล้อม และสขุภาพของ

คนไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางใด  หรือ 
8.3 โครงการวิจยัท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยี  ให้ชีแ้จงว่าเทคโนโลยีหรือวิธีการท่ีเลือกให้มีข้อดี

หรือข้อเสียได้เปรียบจากเทคโนโลยี  หรือวิธีการท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและแบบอ่ืน ๆ อยา่งไร 
9. รายละเอียดทางวิชาการท่ีได้รับจากการวิจยั 
 9.1 ความก้าวหน้าของการวิจยั ณ ช่วงเวลารายงาน 
 สว่นนีถื้อวา่เป็นเนือ้หาหลกัของรายงาน  โปรดระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและชดัเจน 

เนือ้หาในสว่นนี ้ ให้ผู้วิจยัเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าการวิจยัท่ีได้ในครัง้นี ้ โดยผู้วิจยัต้อง

เกร่ินนําสรุปผลการวิจยัตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงรายงานความก้าวหน้าครัง้ก่อนโดยย่อ  ก่อนท่ีจะ

เสนอรายละเอียดความก้าวหน้าการวิจยัท่ีได้ในครัง้นี ้ โดยระบถุึง 
• วิธีการทดลองวิจัย 
• รายงานผลการทดลอง ท่ีได้  ซึง่ควรระบขุ้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์จากการวิจยั  และหากมี

รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง ภาพประกอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู และข้อมลูอ่ืน ให้ใส่ไว้ใน

รายงานด้วย  นอกจากนีผู้้ วิจัยควรแจกแจงงานวิจัยท่ีวางแผนไว้ในข้อเสนอโครงการ

เปรียบเทียบกับสรุปผลงานวิจัยท่ีได้ ณ ช่วงเวลารายงาน  และระบุลักษณะงานตาม

โครงการวิจยัท่ีจะดําเนินการตอ่ไป  

• สรุปผลการทดลอง และวจิารณ์ผลการทดลองที่ได้ 
9.2 ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจยั 
นอกจากรายละเอียดในข้อ 9.1 ให้ผู้วิจยัแสดงตารางความก้าวหน้าของผลงานวิจยัตาม

รายละเอียดในตารางท่ี 9.1 ด้วย 

ตารางที่ 9.1 ความก้าวหน้าของผลงานวจิยั ณ ชว่งรายงานเม่ือเทียบกบัแผนงานวิจยัทัง้โครงการ 

รายละเอียดของ

แผนงาน 

ความก้าวหน้าผลงานวิจยั ผลงานท่ีได้

(ระบเุทคโนโลยี

หรือวิธีการหรือ

ผลติภณัฑ์) 

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

                         แผนงานวจิยัทัง้โครงการท่ีวางไว้                         ผลงานวิจยัท่ีดําเนินจนถงึปัจจบุนั 
 

ตารางที่ 9.2 เป้าหมายผลงานในแตล่ะช่วงเวลา 
     ปีท่ี เดือนท่ี ผลงานท่ีคาดวา่จะได้รับ ผลจากการปฏิบตังิานจริง

      1 1-6   
7-12   

      2 1-6   
7-12   

     3 1-6   
7-12   

 

• งานสําเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไว้หรือไม ่
                  ระบรุายละเอียดวา่งานวิจยัสําเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไปหรือไม ่ หากไมสํ่าเร็จให้ระบุ

เหตผุลและปัญหาของการศกึษาวจิยั 
• อปุสรรคหรือปัญหา 
      ระบอุปุสรรค  ปัญหา  และสิง่ท่ีทําให้ผลการวิจยัลา่ช้า 
• แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค 
     ระบแุนวทางท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ระหวา่งทําการวิจยั  เพ่ือมิให้

เกิดปัญหาเหลา่นีใ้นการวิจยัท่ีจะดําเนินตอ่ไป 
10. รายละเอียดงบประมาณ (ระบรุายละเอียดในแตล่ะหมวดอยา่งชดัเจน) 
งบประมาณปีท่ี .................................. (25......)   จํานวนเงิน......................................บาท 
งบประมาณงวดท่ีได้รับไปแล้ว.......................งวด จํานวนเงิน......................................บาท 
ตางรางท่ี 10.1 รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอยีดงบประมาณ งบประมาณทีไ่ดร้บั 

(บาท) 
งบประมาณทีใ่ชจ้า่ย 

(บาท) 
ยอดคงเหลอื 

(บาท) 
1. งบบุคลากร    
2. งบดาํเนินงาน    
     2.1 คา่ตอบแทน    
     2.2 คา่ใชส้อย    
     2.3 คา่วสัดุ    
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3. งบลงทนุ (ครุภณัฑ ์ ถา้ม)ี    
รวม    

 
จะขอเบกิงบประมาณงวดต่อไป  (งวดที ่...............)  จาํนวน.................................บาท 
รายการครภุณัฑท์ีจ่ดัซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ (ถา้ม)ี.................................................................. 
11. สรปุผลงานการวจิยัทีไ่ดด้าํเนินการมาแลว้ (ไมเ่กนิ 1 หน้ากระดาษ A4) 
 ในกรณเีป็นโครงการต่อเน่ืองใหส้รปุผลงานวจิยัทีไ่ดด้าํเนินการมาแลว้  โดยมคีวามยาวไมเ่กนิ  

1 หน้ากระดาษ A4 
12. ผลงานวจิยัทีไ่ดท้าํไปแลว้คดิเป็นรอ้ยละ...........................ของงานวจิยั  ตลอดโครงการ 
13. ผลงานอื่น ๆ จากโครงการวจิยั 
     ใหผู้ว้จิยัรายงานผลงานวจิยัอื่น ๆ ตามหวัขอ้ในตารางที ่13.1 ซึง่ประกอบดว้ย รปูแบบ
ผลงานวจิยั การผลตินกัศกึษา การจดสทิธบิตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ตารางท่ี 13.1 ผลงานวิจยัอ่ืน ๆ จากโครงการวิจยั 
ผลงาน รายละเอียด

1. รูปแบบผลงานวิจยั  ได้แก่  ต้นแบบผลติภณัฑ์/กระบวนการใหม/่เทคโนโลยีใหม/่องค์ความรู้ 

 ยงัไมไ่ด้รูปแบบผลงานวิจยัท่ีชดัเจน 
 ได้รูปแบบผลงานวิจยั  ดงันี ้(ระบรุายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ)

          
          ต้นแบบผลติภณัฑ์ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยีใหม่ 

........................................................... 

........................................................... 

          องค์ความรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.1 เชิงพาณิชย์ (ระบช่ืุอบริษัท/องค์กร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ

นําเอาผลงานวิจยัไปใช้) 
 ก. ดาํเนินการแลว้............................................................... 
 ข. อยูร่ะหว่างดําเนินการ................................................................... 
 ค. ยงัไมมี่การนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

          มีแผนท่ีจะดําเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากต้องการให้มหาวิทยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจ้งให้ 

ทราบด้วย 

          อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................................... 

1.2 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบวุา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
       1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการนําผลงานวิจยัถ่ายทอดให้กบัหน่วยงาน

ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชมุชน/กลุม่บคุคลโดยไมห่วงัผลกําไร (ให้ระบช่ืุอ

หน่วยงาน/ชมุชน/กลุม่บคุคลท่ีรับผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และกิจกรรม

โดยยอ่ในการนําผลงานวิจยัไปใช้) 
       1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยการจดัประชมุ/สมัมนา/

ฝึกอบรม (ให้ระบช่ืุอหวัข้อท่ีจดั  วนั/เดือน/ปีท่ีจดั  และสถานท่ีท่ีจดั) 
 ก. ดําเนินการแล้ว....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหว่างดําเนินการ.................................................................... 
 ค. ยงัไมมี่การนําเสนอผลงานวิจยัไปใช้เชิงสาธารณะประโยชน์ 

          มีแผนท่ีจะดําเนินการ ในวนั/เดือน/ปี................................. 
 หากต้องการให้มหาวิทยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจ้งให้ 

ทราบด้วย 

          อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................................... 
หมายเหต ุ ถ้ารูปแบบผลงานวิจยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบให้ระบกุารนําไปใช้

ประโยชน์ในแตล่ะรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ต้นแบบ

ผลติภณัฑ์ ให้ระบกุารนําไปใช้ประโยชน์ทัง้ 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยี

ใหม ่ให้ระบกุารนําไปใช้ประโยชน์ทัง้ 2 ประเภท ด้วย 

   2. การผลตินกัศกึษา   
 ไมมี่การผลิตนกัศกึษาในโครงการ 
 มีการผลตินกัศกึษาในโครงการ ระบช่ืุอนกัศกึษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวิจยั-วิทยานิพนธ์/

สถานภาพการศกึษา (กําลงัศกึษาหรือสําเร็จการศกึษา) 
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ผลงาน รายละเอียด

3. สทิธิบตัร 
 3.1 จดสทิธิบตัรแล้ว ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปจด วนั/เดือน/ปีท่ีย่ืนจด  หมายเลขสทิธิบตัร 

ประเทศท่ีย่ืนจดสทิธิบตัร 
 3.2 กําลงัดําเนินการย่ืนขอจด

สทิธิบตัร 
ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปจด วนั/เดือน/ปีท่ีย่ืนจด  หมายเลขสทิธิบตัร 

ประเทศท่ีย่ืนจดสทิธิบตัร 
 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคําขอ

จดสทิธิบตัร 

ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปย่ืนจด

 3.4 ยงัไมจ่ดสทิธิบตัร  ก. ต้องการคําปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีด้านจดสทิธิบตัรของมหาวิทยาลยั

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................................................................... 
4. การเสนอผลงานวิจยั

 4.1 ยงัไมมี่การนําเสนอผลงานวิจยั 
 4.2 มีการนําเสนอผลงานวิจยัแล้วในรูปแบบ  ดงันี ้

         4.2.1 บทความทางวิชาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยัและ/

หรือผู้ ร่วมวิจยั ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือ

บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และเลข

หน้าท่ีพิมพ์) 

อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    

(In preparation) 
 ย่ืนเอกสารแล้ว อยูร่ะหวา่งการ

พจิารณา (Submitted) 
 ได้รับการตอบรับแล้ว  อยูร่ะหวา่งการ

จดัพิมพ์ (Accepted, In press) 
 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 

  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบช่ืุอ

ผู้วิจยัและ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ปีท่ีตีพิมพ์ 

ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ

เลขหน้าท่ีพิมพ์) 

อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    

(In preparation) 
 ย่ืนเอกสารแล้ว อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณา (Submitted) 
 ได้รับการตอบรับแล้ว  อยูร่ะหวา่งการ

จดัพิมพ์ (Accepted, In press) 
 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 

 4.2.1.2 หนงัสือ/คูมื่อ/ตํารา  ก. ภาษาไทย (ระบช่ืุอผู้ เขียน ช่ือ

หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสํานกัพิมพ์ และ

วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ์) 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน  
(In preparation) 

 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 
  ข. ภาษาองักฤษ (ระบช่ืุอผู้ เขียน 

ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสํานกัพิมพ์ 

และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ์) 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน  
(In preparation) 

 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 
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     ลงนาม...........................................หวัหน้าโครงการ 

                                                                                  วนัท่ี.............../................/............... 
 
 
 
 
 
 
    

 

ผลงาน รายละเอียด

 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชมุ 
 ก.ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการประชมุ 

วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         Proceeding                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ

ประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         Proceeding                   Book of Abstracts 

4.3 การประชมุวิชาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการประชมุ 

วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ

ประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชมุในประเทศ 

           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชมุในตา่งประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับจากผลงานวิจยันี ้

 ยงัไมเ่คยได้รับรางวลั/เกียรติบตัร 
 ได้รับรางวลั/เกียรติบตัร ดงันี ้

          ในประเทศ (ระบช่ืุอรางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับ ผลงานท่ีทําให้ได้รับรางวลั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

และวนั/เดือน/ปีท่ีได้รับ) 
          ตา่งประเทศ (ระบช่ืุอรางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับ ผลงานท่ีทําให้ได้รับรางวลั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีได้รับ) 
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หวัข้อเก่ียวกับส่วนประกอบในการจัดทาํรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
เสนอมหาวิทยาลัยมหดิล 

 

1. ส่วนประกอบของรายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หน้าปก (Cover) 

2.  กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)  

3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  

4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  

5.  สารบญัตาราง (List of Tables)  

6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  

7.  คําอธิบายสญัลกัษณ์ และคํายอ่ท่ีใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)  
         ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง 

1. บทนํา (Introduction) 

2. เนือ้เร่ือง (Main body) 

3. ข้อวิจารณ์ (Discussion) 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
         ส่วนประกอบตอนท้าย 

1. บรรณานกุรม (Bibliography) 
2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี) 

2. เอกสารประกอบรายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 
 1. แบบสรุปโครงการวิจยั 

2.  รายละเอียดของสิง่ตีพิมพ์  สทิธิบตัรหรือผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการนี ้(ถ้ามี) 

 

 
 
 

MMAAHHIIDDOOLL  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm ooff TThhee

แบบ MU: 03

รหสัโครงการ 

                         (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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2. รายละเอียดการจัดทาํรายงานโครงการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1.  หน้าปก (Cover) 

ระบคํุาวา่ “รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์” และช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ช่ือหวัหน้าโครงการ หน่วยงานท่ีสงักดั และประเภททุนวิจยัท่ีได้รับและปีงบประมาณท่ี

ได้รับ  และให้ระบขุ้อความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจยัได้รับ
ทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล” 

2.  กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement)  

เป็นการแสดงความขอบคณุผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุการวิจยั และผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือใน

การวิจัย และระบุข้อความกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจัยได้รับ

ทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล”  และภาษาองักฤษให้ระบ ุ“This research 
project is supported by Mahidol University” 

3.  บทคดัยอ่ (Abstract)  

      ระบบุทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีความยาวไมเ่กิน 1 หน้ากระดาษ A4 

โดยเนือ้หาของบทคดัยอ่ควรระบวุตัถปุระสงค์ วธีิการวิจยั และผลการวิจยัในประเดน็ท่ี

สําคญัให้กระชบั   ถกูต้อง เข้าใจง่าย และชดัเจน โดยบรรทดัสดุท้ายของบทคดัยอ่ให้ระบคํุา

สําคญั (keyword) ของการวิจยัในครัง้นีด้้วย 

4.  สารบญัเร่ือง (Table of Contents)  

 ช่ือหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีระบใุนหน้าสารบญัต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัข้อในสว่นของเนือ้หา 

5.  สารบญัตาราง (List of Tables) 

  ช่ือหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีระบใุนหน้าสารบญัต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัข้อในสว่นของเนือ้หา 

6.  สารบญัภาพ (List of Illustrations)  

 ช่ือหวัข้อตา่ง ๆ ท่ีระบใุนหน้าสารบญัต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือหวัข้อในสว่นของเนือ้หา 

7.  คําอธิบายสญัลกัษณ์ และคํายอ่ท่ีใช้ในการวิจยั (List of Abbreviations)  

 
         ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง 

1. บทนํา (Introduction) 

ระบุเนือ้หาของเร่ืองท่ีเคยมีผู้ ทําการวิจัยมาก่อน ความสําคญัและท่ีมาของปัญหา 
วตัถปุระสงค์และขอบเขตการวิจยั วิธีดําเนินการวิจยัโดยสรุป ทฤษฎีและ/หรือแนวความคิด
ท่ีนํามาใช้ในการวิจยั ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ฯลฯ  
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2. เนือ้เร่ือง (Main body) 

ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือและวิธีดําเนินการวิจยั (Material & Method) รวมทัง้

ผลการวิจยั (Result) ฯลฯ โดยในสว่นของเนือ้เร่ืองอาจประกอบด้วยกราฟ ตาราง และภาพ      

ท่ีสามารถอธิบาย ส่ือ และจดัระเบียบให้เกิดความเข้าใจง่าย หรือเน้นประเดน็ท่ีสําคญั 

3. ข้อวิจารณ์ (Discussion) 

เสนอเหตุผลของผลการวิจยัในข้อ 2 ตามหลกัการทางวิชาการทัง้ท่ีเป็นและไม่เป็นไป

ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ หากมีการอ้างอิงเอกสารจากแหลง่อ่ืนในสว่นนีด้้วยให้ใช้หลกัการ

เขียนอ้างอิงในหวัข้อ 1 บทนํา 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

สรุปประเดน็สําคญัจากการวิจยัในครัง้นี ้ พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการวิจยัทัง้

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการวิจยั  ตลอดจนการเช่ือมโยงการวิจยัไปสู่

ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาเพ่ือตอ่ยอดตอ่ไป  รวมทัง้ประโยชน์และแนวทางในการ

ประยกุต์และแนวทางในการประยกุต์ใช้ผลงานวิจยัท่ีได้จากโครงการ 
         ส่วนประกอบตอนท้าย 

1. บรรณานกุรม (Bibliography) 
ระบรุายช่ือเอกสารอ้างอิงโดยเรียงลําดบัเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน และตามด้วย

เอกสารภาษาตา่งประเทศ ทัง้นีใ้ห้เรียงตามลําดบัอกัษร 

2. ภาคผนวก (Appendix) (ถ้ามี) 
ส่วนนีจ้ะมีหรือไม่ก็ได้  ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีเสนอรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมจาก

เนือ้หาของการวิจยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือไม่ให้เนือ้หาในรายงานมีมากเกินไป และเพ่ือ

เช่ือมโยงให้ทราบรายละเอียดของการวิจัยในประเด็นท่ีสําคญั  ซึ่งอาจประกอบด้วย  

ข้อมลูผลการทดลอง (Raw data) และแบบสอบถาม (Questionnaire) และประวตัิของ
ผู้วิจยั เป็นต้น 
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แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

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

สถานท่ีติดตอ่............................................................................................................................ 
 โทรศพัท์................................โทรสาร.............................................E-mail.................................. 
    ผู้ ร่วมโครงการ(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.)………………………………..……………………..…………………………......  
 ตําแหน่ง…………………………………………...หน่วยงาน……………………………………. 

สถานท่ีติดตอ่............................................................................................................................ 
 โทรศพัท์.....................................โทรสาร................................................E-mail....................... 
3.  ระยะเวลาโครงการ.......ปี  ตัง้แตเ่ดือน..................พ.ศ. ........................ ถงึเดือน................พ.ศ. ......... 
4. บทคดัยอ่  Abstract 
5. วตัถปุระสงค์ของโครงการ……………………………….………….…………………………………….. 
6. เป้าหมายของโครงการ…………………………………………..………………………………………… 
7. งบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ

(บาท) 
งบประมาณท่ีใช้จ่าย

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

(บาท) 
1. งบบคุลากร    
2. งบดําเนินงาน    
     2.1 คา่ตอบแทน    
     2.2 คา่ใช้สอย    
     2.3 คา่วสัด ุ    
3. งบลงทนุ (ครุภณัฑ์  ถ้ามี)    

   
กรณีมีเงินทนุวิจยัคงเหลือให้หวัหน้าโครงการนําเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถ้ามี)  และสมดุบญัชีเงินฝาก 

(ต้นฉบบั) ส่งหน่วยงานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุโครงการ  เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบและทํารายงานเสนอ

มหาวิทยาลยัตอ่ไป 
8. รายช่ือครุภณัฑ์ท่ีได้รับจากการสนบัสนนุ…………………………………………………….. 
9. ผลงานท่ีได้รับจากโครงการนี ้
 

รหสัโครงการ 

                         (สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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 ให้ผู้วิจยัรายงานผลงานวิจยัตามหวัข้อในตารางรายละเอียดผลงาน  ซึง่ประกอบด้วย รูปแบบผลงานวิจยั 

การผลตินกัศกึษา การจดสทิธิบตัร  และการเสนอผลงานวิจยั 
 

ผลงาน รายละเอียด

1. รูปแบบผลงานวิจยั  ได้แก่  ต้นแบบผลติภณัฑ์/กระบวนการใหม/่เทคโนโลยีใหม/่องค์ความรู้ 

 ยงัไมไ่ด้รูปแบบผลงานวิจยัท่ีชดัเจน 
 ได้รูปแบบผลงานวิจยั  ดงันี ้(ระบรุายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ)

          
          ต้นแบบผลติภณัฑ์ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          กระบวนการใหม่ 
……………………………………… 
……………………………………… 
          เทคโนโลยีใหม่ 

........................................................... 

........................................................... 

          องค์ความรู้ 
........................................................... 
.......................................................... 
          

1.3 เชิงพาณิชย์ (ระบช่ืุอบริษัท/องค์กร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ

นําเอาผลงานวิจยัไปใช้) 
 ก. ดําเนินการแล้ว.............................................................. 
 ข. อยูร่ะหว่างดําเนินการ.............................................................. 
 ค. ยงัไมมี่การนําผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

          มีแผนท่ีจะดําเนินการ ในวนั/เดือน/ปี.........................หากต้องการ 
 ให้มหาวิทยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจ้งให้ ทราบด้วย 

          อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................................... 

1.4 เชิงสาธารณะประโยชน์ (ระบวุา่เป็นกรณีท่ี 1 และ/หรือกรณีท่ี 2) 
         1.2.1 กรณีท่ี 1 เป็นการนําผลงานวิจยัถ่ายทอดให้กบัหน่วยงานภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ชมุชน/กลุม่บคุคลโดยไมห่วงัผลกําไร (ให้ระบช่ืุอหน่วยงาน/ชมุชน/

กลุม่บคุคลท่ีรับผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และกิจกรรมโดยยอ่ในการนํา

ผลงานวิจยัไปใช้) 
         1.2.2 กรณีท่ี 2 เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจยัโดยการจดัประชมุ/สมัมนา/

ฝึกอบรม (ให้ระบช่ืุอหวัข้อท่ีจดั วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีท่ีจดั) 
 ก. ดําเนินการแล้ว....................................................................... 
 ข. อยูร่ะหว่างดําเนินการ.................................................................. 
 ค. ยงัไมมี่การนําเสนอผลงานวิจยัไปใช้เชิงสาธารณะประโยชน์ 

          มีแผนท่ีจะดําเนินการ ในวนั/เดือน/ปี............................หากต้องการ 
              ให้มหาวิทยาลยัประสานงานกบัภาคเอกชน กรุณาแจ้งให้ ทราบด้วย 

          อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................................... 
หมายเหต ุ ถ้ารูปแบบผลงานวิจยัมีมากกวา่ 1 รูปแบบให้ระบกุารนําไปใช้

ประโยชน์ในแตล่ะรูปแบบ เช่น โครงการ ก. มี 2 รูปแบบคือ 1) ต้นแบบ

ผลติภณัฑ์ ให้ระบกุารนําไปใช้ประโยชน์ทัง้ 2 ประเภท และ 2) เทคโนโลยีใหม ่

ให้ระบกุารนําไปใช้ประโยชน์ทัง้ 2 ประเภท ด้วย 

   2. การผลตินกัศกึษา   
 ไมมี่การผลิตนกัศกึษาในโครงการ 
 มีการผลตินกัศกึษาในโครงการ ระบช่ืุอนกัศกึษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวิจยั-วิทยานิพนธ์/

สถานภาพการศกึษา (กําลงัศกึษาหรือสําเร็จการศกึษา) 
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ผลงาน รายละเอียด

3. สทิธิบตัร 
 3.1 จดสทิธิบตัรแล้ว ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปจด วนั/เดือน/ปีท่ีย่ืนจด  หมายเลขสทิธิบตัร 

ประเทศท่ีย่ืนจดสทิธิบตัร 

 3.2 กําลงัดําเนินการย่ืนขอจด

สทิธิบตัร 
ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปจด วนั/เดือน/ปีท่ีย่ืนจด  หมายเลขสทิธิบตัร 

ประเทศท่ีย่ืนจดสทิธิบตัร 
 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคําขอจด

สทิธิบตัร 

ระบรูุปแบบผลงานวิจยัท่ีนําไปย่ืนจด

 3.4 ยงัไมจ่ดสทิธิบตัร  ก. ต้องการคําปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีด้านจดสทิธิบตัรของมหาวิทยาลยั

 อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................................................................... 
4. การเสนอผลงานวิจยั 

 4.1 ยงัไมมี่การนําเสนอผลงานวิจยั 
 4.2 มีการนําเสนอผลงานวิจยัแล้วในรูปแบบ  ดงันี ้

         4.2.1 บทความทางวิชาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั

และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือ

บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ

เลขหน้าท่ีพิมพ์) 

อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    

(In preparation) 
 ย่ืนเอกสารแล้ว อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณา (Submitted) 
 ได้รับการตอบรับแล้ว  อยูร่ะหวา่งการ

จดัพิมพ์ (Accepted, In press) 
 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 

  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบช่ืุอ

ผู้วิจยัและ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ปีท่ี

ตีพิมพ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร 

ฉบบัท่ี และเลขหน้าท่ีพิมพ์) 

อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    

(In preparation) 
 ย่ืนเอกสารแล้ว อยูร่ะหวา่งการ

พิจารณา (Submitted) 
 ได้รับการตอบรับแล้ว  อยูร่ะหวา่งการ

จดัพิมพ์ (Accepted, In press) 
 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 

 4.2.1.2 หนงัสือ/คูมื่อ/ตํารา  ก. ภาษาไทย (ระบช่ืุอผู้ เขียน 

ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสํานกัพิมพ์ 

และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ์) 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน  
(In preparation) 

 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 
  ข. ภาษาองักฤษ (ระบช่ืุอ

ผู้ เขียน ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือ

สํานกัพิมพ์ และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ์) 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน  
(In preparation) 

 ได้รับการจดัพิมพ์แล้ว (Published) 
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ผลงาน รายละเอียด

 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชมุ 
 ก.ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ

ประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         Proceeding                   Book of Abstracts 

  ข.ระดบันานาชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
         Proceeding                   Book of Abstracts 

4.3 การประชมุวิชาการ  ก. ระดบัชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือการ

ประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั) 
          บรรยาย                       โปสเตอร์ 

  ข. ระดบันานาชาติ (ระบช่ืุอผู้วิจยั และ/หรือผู้ ร่วมวิจยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชมุ วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ีจดั เมือง ประเทศ) 
         1. การประชมุในประเทศ 

           บรรยาย                       โปสเตอร์ 
         2. การประชมุในตา่งประเทศ 
           บรรยาย                       โปสเตอร์ 

5. รางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับจากผลงานวิจยันี ้
 ยงัไมเ่คยได้รับรางวลั/เกียรติบตัร 
 ได้รับรางวลั/เกียรติบตัร ดงันี ้

          ในประเทศ (ระบช่ืุอรางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับ ผลงานท่ีทําให้ได้รับรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั และวนั/เดือน/ปีท่ีได้รับ) 
          ตา่งประเทศ (ระบช่ืุอรางวลั/เกียรติบตัรท่ีได้รับ ผลงานท่ีทําให้ได้รับรางวลั หน่วยงานท่ีมอบ

รางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีได้รับ) 
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(ฉบบัปรับปรุงปี พ.ศ. 2553)

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ                   แบบ ว-1ช 

แบบเสนอแผนงานวิจยั (research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ………. ตามมติคณะรฐัมนตรี 

--------------------------------------- 
ชื่อแผนงานวจิยั

(ภาษาไทย) ................................................................................................ 
              (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................ 
ชื่อโครงการวจิยัภายใต้แผนงานวจิยั 

(ภาษาไทย) ................................................................................................ 
              (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................ 

ส่วน ก  : ลกัษณะแผนงานวิจยั     

      แผนงานวจิยัใหม่        

แผนงานวจิยัต่อเน่ืองระยะเวลา…. ปี ปีน้ีเป็นปีที…่.. รหสัแผนงานวจิยั ...…..……          
I  ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวิจยักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559)  
II ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวิจยักบันโยบายและยทุธศาสตรก์าร

วิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคลอ้งเพยีง 1 
ยุทธศาสตร ์ 1 กลยุทธ ์ และ 1 แผนงานวจิยั ทีม่คีวามสอดคลอ้งมากทีสุ่ด 
โดยโปรดดรูายละเอยีดในผนวก 2)  

III ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวิจยักบักลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจยัเร่งด่วน
ตามนโยบาย และยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559)  (โปรดดู
รายละเอยีดในผนวก 2) 
IV ระบคุวามสอดคล้องของแผนงานวิจยักบันโยบายรฐับาล (กรณุาระบุความ

สอดคลอ้งเพยีง 1 หวัขอ้ทีม่คีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุ โดยโปรดดรูายละเอยีด
ในผนวก 3) 
- นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในปีแรก : เรือ่ง ................................ 

   -นโยบายระยะการบรหิารราชการ 3 ปี ของรฐับาล : นโยบาย ....................... 
 ........................................................................................................................ 
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ส่วน  ข   :  องคป์ระกอบในการจดัทาํแผนงานวิจยั 
  1. ผูร้บัผดิชอบและหน่วยงาน ประกอบดว้ยหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน 
  2. ประเภทการวจิยั (ผนวก 4) 
  3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่าํการวจิยั (ผนวก 4) 
  4. คาํสาํคญั (keywords) ของแผนงานวจิยั 
  5. ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาทีท่าํการวจิยั 
  6. วตัถุประสงคห์ลกัของแผนงานวจิยั 
  7. เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรข์องแผนงานวจิยั 
  8. เป้าหมายของผลผลติ (output) และตวัชีว้ดั 
  9. เป้าหมายของผลลพัธ ์(outcome) และตวัชีว้ดั 
10. ทฤษฎ ีสมมตุฐิาน (ถา้ม)ี และกรอบแนวความคดิของแผนงานวจิยั 
11. ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั เชน่ การเผยแพรใ่นวารสาร จดสทิธบิตัร ฯลฯ และ  
      หน่วยงานทีใ่ชป้ระโยชน์จากผลการวจิยั 
12. แผนการบรหิารแผนงานวจิยัและแผนการดาํเนินงาน พรอ้มทัง้ข ัน้ตอนการ 
      ดาํเนินงานตลอดแผนงานวจิยั และโปรดระบุการบรหิารความเสีย่ง (ถา้ม)ี 
13. แผนการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมจ่ากการทาํการวจิยัตามแผนงานวจิยั 
14. กลยทุธข์องแผนงานวจิยั 
15. ระยะเวลา และสถานทีท่าํการวจิยั 
16. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณของแผนงานวจิยั  
17. ผลสาํเรจ็และความคุม้คา่ของการวจิยัตามแผนการบรหิารงานและแผนการ 
      ดาํเนินงานตลอดแผนงานวจิยั 
18. แผนงานวจิยัต่อเน่ืองปีที ่2 ขึน้ไป 

18.1 คํารบัรองจากผู ้อํานวยการแผนงานวิจยัว่าแผนงานวิจยัได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

18.2 โปรดระบุวา่แผนงานวจิยัน้ีอยูร่ะหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงนิทุน
อื่น หรอืเป็นการวจิยัต่อยอดจากแผนงานวจิยัอื่น (ถา้ม)ี 

18.3 รายงานความกา้วหน้าของแผนงานวจิยั (แบบ ต-1ช/ด) 
19. คาํชีแ้จงอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
20. ลงลายมอืชื่อ ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั พรอ้มวนั เดอืน ปี 
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ส่วน  ค  :ประวติัผูร้บัผิดชอบแผนงานวิจยั 
             1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 
             2.เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 
             3.ตําแหน่งปจัจุบนั 
             4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก  พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร  
และ ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

 5.ประวตักิารศกึษา 
              6.สาขาวชิาการทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาการ 
              7.ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ 
                สถานภาพในการทาํการวจิยัวา่เป็นผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั  หวัหน้าโครงการวจิยั  
                หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1 ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 
7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั  

                 7.3 งานวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ : ชื่อผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ ์การเผยแพร ่และแหล่งทุน  
                     (อาจมากกวา่ 1 เรือ่ง) 
 งานวจิยัทีก่าํลงัทาํ : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการทาํวจิยัวา่ 

     ไดท้าํการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเทา่ใด 

หมายเหต ุ: 1. กรณีที่หน่วยงานมไิด้ทําการวจิยัเอง แต่ใช ้วธิจีดัจ ้าง โปรดใช้ แบบ  ว–1ช โดยระบุ
รายละเอยีดตามแบบฟอรม์ทีก่ําหนดไวใ้หม้ากทีส่ดุ พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้กําหนด (terms of  
reference-TOR) การจดัจา้งทาํการวจิยัดว้ย 

2. กรณีเป็นแผนงานวจิยัต่อเน่ืองทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่า่นมาและ
นกัวจิยัมคีวามประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป ตอ้งจดัทาํแผน
งานวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ เพือ่ประโยชน์ในการ
ประเมนิผล 

4. กรณีแผนงานวจิยัที่มกีารใชส้ตัว ์ ให้ปฏบิตัติามจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทาง
วทิยาศาสตร์ สภาวจิยัแห่งชาต ิ (ผนวก 10) และจดัทาํเอกสารแนบตามแบบฟอรม์ใบรบัรอง
ในผนวก 11 จาํนวน 1 ชุด 

______________________________________ 
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สาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ                      แบบ ว-1ด 
 

แบบเสนอโครงการวิจยั (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.…..…… ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวจิยั   
(ภาษาไทย) ............................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ) ......................................................................................................................... 
ชื่อแผนงานวจิยั (ภาษาไทย) (กรณเีป็นโครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยั) .................................. 
 (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... 
ส่วน ก    : ลกัษณะโครงการวิจยั               

            โครงการวจิยัใหม ่         

             โครงการวจิยัต่อเน่ืองระยะเวลา….ปีปีน้ีเป็นปีที…่..รหสัโครงการวจิยั..….....….. 
I  ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศตามแผน พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

II ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบันโยบายและยทุธศาสตรก์าร
วิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคลอ้งเพยีง 1 
ยุทธศาสตร ์ 1 กลยุทธ ์ และ 1 แผนงานวจิยั ทีม่คีวามสอดคลอ้งมากทีสุ่ด 
โดยโปรดดรูายละเอยีดในผนวก 2) 

III ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบักลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจยัเร่งด่วน    
ตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (โปรดดู
รายละเอยีดในผนวก 2) 

IV ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจยักบันโยบายรฐับาล (กรณุาระบุความ
สอดคลอ้งเพยีง 1 หวัขอ้ทีม่คีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุ โดยโปรดดรูายละเอยีด
ในผนวก 3) 
- นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ดาํเนินการในปีแรก : เรือ่ง ................................ 

         .............................................................................................................. 
- นโยบายระยะการบรหิารราชการ 4 ปี ของรฐับาล : นโยบาย .................. 

        ................................................................................................................
. 
 
 

(ฉบบัปรบัปรงุปี พ.ศ. 2553)
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ส่วน  ข   : องคป์ระกอบในการจดัทาํโครงการวิจยั  
  1. ผูร้บัผดิชอบ [คณะผูว้จิยั บทบาทของนกัวจิยัแต่ละคนในการทาํวจิยั และสดัสว่นทีท่าํ

การวจิยั (%)] และหน่วยงาน ประกอบดว้ย หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุน 
  2. ประเภทการวจิยั (ผนวก 4) 
3. สาขาวชิาการและกลุ่มวชิาทีท่าํการวจิยั  (ผนวก 4) 
4. คาํสาํคญั (keywords) ของโครงการวจิยั 
5. ความสาํคญัและทีม่าของปญัหาทีท่าํการวจิยั 
6. วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 
7. ขอบเขตของโครงการวจิยั 

  8. ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั  
  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กีย่วขอ้ง  
10. เอกสารอา้งองิของโครงการวจิยั 
11. ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั เชน่ การเผยแพรใ่นวารสาร จดสทิธบิตัร ฯลฯ และ

หน่วยงานทีนํ่าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรอืผลการวจิยัสูก่ลุ่มเป้าหมาย 
13. วธิกีารดาํเนินการวจิยั และสถานทีท่าํการทดลอง/เกบ็ขอ้มลู 
14. ระยะเวลาทําการวจิยั และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจิยั (ใหร้ะบุ

ขัน้ตอนอย่างละเอยีด) 
15. ปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการวจิยั (อุปกรณ์การวจิยั, โครงสรา้งพืน้ฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะ

ปจัจยัทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
16. งบประมาณของโครงการวจิยั 
16.1 รายละเอยีดงบประมาณการวจิยัจาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ

ทีเ่สนอขอ (ผนวก 5)] 
16.2 รายละเอยีดงบประมาณการวจิยั จาํแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอ

ในแต่ละปี [กรณเีป็นโครงการวจิยัทีม่รีะยะเวลาดาํเนินการวจิยัมากกวา่ 1 ปี  
(ผนวก 8)] 

16.3 งบประมาณการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรในแต่ละปีทีผ่า่นมา (กรณเีป็นโครงการวจิยั
ต่อเน่ืองทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหท้าํการวจิยัแลว้) 

17. ผลสาํเรจ็และความคุม้คา่ของการวจิยัทีค่าดวา่จะไดร้บั 
18. โครงการวจิยัต่อเน่ืองปีที ่2 ขึน้ไป 

18.1 คํารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้ร ับการจัดสรร
งบประมาณจรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา 

18.2 ระบุว่าโครงการวจิยัน้ีอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงนิทุน
อื่น หรอืเป็นการวจิยัต่อยอดจากโครงการวจิยัอื่น (ถา้ม)ี 

18.3 รายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั (แบบ ต-1ช/ด) 
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19. คาํชีแ้จงอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
20. ลงลายมอืชื่อ หวัหน้าโครงการวจิยั พรอ้มวนั เดอืน ปี                                     

ส่วน  ค   : ประวติัคณะผูวิ้จยั 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 

      ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr, Miss, Mrs, Rank 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  
3. ตําแหน่งปจัจุบนั 
4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และ

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
5. ประวตักิารศกึษา 
6. สาขาวชิาการทีม่คีวามชาํนาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

โดยระบุสถานภาพในการทําการวจิยัว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจยั หวัหน้า
โครงการวจิยั หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  
7.1 ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 
7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั  
7.3 งานวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ : ชื่อผลงานวจิยั ปีทีพ่มิพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวจิยัทีก่าํลงัทาํ : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการทาํ

วจิยัวา่ไดท้าํการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเทา่ใด 

หมายเหตุ : 1. กรณีทีห่น่วยงานมไิดท้าํการวจิยัเองแต่ใชว้ธิจีดัจา้ง โปรดใช ้แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอยีด
ตามแบบฟอรม์ที่กาํหนดไวใ้ห้มากที่สุด พรอ้มทัง้แนบแบบขอ้กาํหนด (terms of 
reference-TOR) การจดัจา้งทาํการวจิยัดว้ย 

 2. กรณีเป็นโครงการวจิยัต่อเน่ืองทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณทีผ่า่นมา และ
นกัวจิยัมคีวามประสงคจ์ะเสนอของบประมาณการวจิยัในปีงบประมาณต่อไป  ตอ้งจดัทาํ
โครงการวจิยัประกอบการเสนอของบประมาณดว้ย 

 3. ระบุขอ้มลูโดยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์  เพือ่ประโยชน์ในการ
ประเมนิผล 

 4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้ส ัตว์  ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้ส ัตว์เพื่องานทาง
 วิทยาศาสตร์ สภาว ิจยัแห่งชาติ (ผนวก  10) และจดัทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม
 ใบรบัรองในผนวก 11 จาํนวน 1 ชุด 

 
 

__________________________________ 
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แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั  
 ชื่อเรือ่ง 
(ภาษาไทย) ................................................................................................................................ 
              .................................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ) ...........................................................................................................................
             .............................................................................................................................. 
ชื่อผูว้จิยั (นาย  นางสาว  นาง  ยศ) ............................................................................................ 
 หน่วยงานทีส่งักดั ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................. 
 หมายเลขโทรศพัท.์.................. โทรสาร ........................... e-mail ........................................ 
 ไดร้บัอนุมตังิบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................ 
 งบประมาณทีไ่ดร้บั ...................................... บาท ระยะเวลาทาํการวจิยั ........................... ปี 
 เริม่ทาํการวจิยัเมือ่(เดอืนปี) .................................. ถงึ (เดอืน  ปี) ..................................... 

2. รายละเอียดเก่ียวกบัผลงานความก้าวหน้าของการวิจยั 
 2.1 วตัถุประสงคข์องแผนงานวจิยั / โครงการวจิยั (โดยสรปุ) ................................................. 

 .......................................................................................................................................
      .......................................................................................................................................  
2.2  แสดงตารางเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานวจิยัทีไ่ดเ้สนอไวก้บั

งานวจิยัทีไ่ด ้ ดาํเนินการจรงิ ในรปูของแผนการดาํเนินงานตลอดแผนงานวจิยั / 
โครงการวจิยั วา่มกีจิกรรม / ขัน้ตอนปฏบิตัติามลาํดบัอยา่งไร .......................................... 

............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 2.3 แสดงรายละเอยีดของผลการดาํเนินงาน พรอ้มสรปุและวเิคราะหผ์ลทีไ่ดด้าํเนินการไปแลว้ 

[ทัง้น้ี ใหแ้นบบทความ ผลงานความกา้วหน้าทางวชิาการของแผนงานวจิยั / โครงการวจิยั 
ระหวา่งทีท่าํการวจิยัทีเ่คยพมิพใ์นวารสารทางวชิาการแลว้หรอืบทความทีจ่ะนําไปเผยแพร่
ทางสือ่มวลชนได ้(ถา้ม)ี] 

 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
  
 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ แบบ ต-1ช/ด
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 2.4 ระบุรายละเอยีดทีไ่ดแ้กไ้ขปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิ (ถา้ม)ี ........................ 
  ....................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................... 
 2.5 งบประมาณทีไ่ดใ้ชจ้า่ยไปแลว้นบัตัง้แต่เริม่ทาํการวจิยัเป็นเงนิทัง้สิน้ ........................ บาท 
 2.6 งานตามแผนงานวจิยั / โครงการวจิยัทีจ่ะทาํต่อไป .......................................................... 
 .............................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................. 
 2.7 คาํชีแ้จงเกีย่วกบัปญัหา/อุปสรรค และวธิกีารแกไ้ข (ถา้ม)ี ........................................ 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 
 

          (ลงชื่อ) .............................................................. 
   (............................................................) 

 
      ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั / หวัหน้าโครงการวจิยั 
      วนัที ่......... เดอืน ........................ พ.ศ. ............ 
 

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจยั / โครงการวิจยั  
สรปุความเหน็ของการประเมนิ 
  สนบัสนุนใหด้าํเนินการต่อไป 
  ไมส่นบัสนุนใหด้าํเนินการต่อไประบุเหตุผล  
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 

                (ลายเซน็)  
                        (............................................................) 
          หวัหน้าสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่กระทรวง
                    วนัที ่......... เดอืน ........................ พ.ศ. ............ 
 
 
หมายเหต ุ: แบบฟอรม์น้ีใชส้าํหรบัขอ้เสนอการวจิยัทัง้แผนงานวจิยัและโครงการวจิยั 
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แบบฟอรม์ ก 
รายละเอียดเงินอดุหนุนและรายจ่ายอ่ืนสนับสนุนงาน/โครงการ/รายการ ปีงบประมาณ.......... 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

แผนงาน         
งาน      
1. หมวดรายจ่าย  
2. ช่ือโครงการ ...................................................................................................................................... 
3. ผูร้บัผิดชอบ (หวัหน้าโครงการ) ......................................................................................................... 
4. วตัถปุระสงคข์องโครงการ................................................................................................................... 
5. เป้าหมาย ..................................................................................................................................... 
6. ระยะเวลาการดาํเนินงาน.................................................................................................................... 
7. สถานท่ีดาํเนินงาน.............................................................................................................................. 
8. กิจกรรมท่ีสาํคญั................................................................................................................................. 
9. ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา............................................................................................................... 
10. ส่ิงท่ีจะทาํในปี 25............................................................................................................................. 
11. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 

 
ปีงบประมาณ 

 
งบบคุคล 

งบดาํเนินงาน  
รวมงบท่ีขอ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

ปีที1่ 25.......      
ปีที ่2 25.......      
ปีที ่3 25.......      
รวมทัง้สิน้      
  
12. แผนการดาํเนินการในปีงบประมาณ 25................... 

กจิกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.             
2.             
3.             
4.             

 
13. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากงานวิจยั  
14. ผลผลิต/ผลสาํเรจ็ท่ีคาดว่าจะได้รบั Output/Outcome  (มอีะไรบา้งอาจระบุเป็นจาํนวน) 
15. ตวัช้ีวดัของโครงการ ( Indicator มีอะไรบ้าง) 
16. ผูไ้ด้รบัประโยชน์จากผลงานวิจยัน้ี (โปรดระบวุ่าเป็นใคร) 

       ประชาชน       นกัศกึษา     ชุมชน     ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 
       อื่น ๆ (โปรดระบุ)...............................................................................................
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