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บทคดัย่อ 
 
 ในการพฒันาระบบและกระบวนการดาํเนินงานนัน้ ทุกหน่วยงานควรมกีารวางระบบการ
ทาํงานทีม่คีุณภาพมรีปูแบบตามวงจรของ Deming Cycle คอืกระบวนการ PDCA จงึเป็นกลไกการ
ทาํงานอยา่งหน่ึง ทีจ่ะทาํใหม้หาวทิยาลยัทราบถงึจุดอ่อนและจุดแขง็ในการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ซึง่
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูยอ้นหลงัพบวา่ จากการดาํเนินงานทีผ่า่นมา ในปีงบประมาณ 2549-2550 
มนีกัวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิเพยีงรอ้ยละ 60 ทีท่าํวจิยัไดต้ามแผนทีว่างไว ้
และสง่ผลงานวจิยัไดต้ามเป้าหมาย เมื่อเปรยีบเทยีบกบังบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนมาในแต่ละปีซึง่
อาจเกดิจากปจัจยัหลาย ๆ ดา้น อาทเิชน่ 

1. มหาวทิยาลยัไมม่กีระบวนการควบคุมและตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งจรงิจงั 
2. นกัวจิยัขาดความรบัผดิชอบในการทาํวจิยั 
3. ขาดผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นจงึทาํใหไ้มป่ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
4. จาํนวนตวัอยา่งในโครงการวจิยัไมเ่พยีงพอในการวเิคราะหส์รปุผลการวจิยัได ้
5. ปจัจยัภายนอก เช่น ช่วงระยะเวลาการทําวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัจํานวนตวัอย่างทีจ่ะ

เกบ็ ภาระงานประจาํ อุทกภยั และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  
แต่เมื่อมหาวทิยาลยัไดม้กีารปรบัเปลี่ยนกระบวนการบรหิารงานวจิยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
พจิารณาจดัสรรทุน การตดิตามผลงานวจิยัของนกัวจิยั แบบฟอรม์การเขยีนรายงานผลการวจิยั
กระบวนการเบกิจ่ายเงนิทุนวจิยั ช่องทางการประชาสมัพนัธข์า่วสาร การจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่
คณาจารย ์นักวจิยั  และผูป้ระสานงานของทุกส่วนงานอย่างสมํ่าเสมอ พบว่า ในปีงบประมาณ 
2551-2552  มนีักวจิยัใหค้วามสนใจในเรื่องการสมคัรขอรบัทุนมากขึน้ การส่งผลงานวจิยัมาก
ขึน้ จากเดมิ 60% เป็น 94%  โดยเพิม่ขึน้ถงึกว่า 30% และสามารถรายงานผลการตดิตามต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิไดถ้งึ 100% ปญัหาการเบกิจ่ายน้อยลง การรบัรูข้า่วสาร
ของนักวิจยัมีมากขึ้น ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปรบัเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
งานวจิยัใหม่ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ ทัง้ในเรื่องการประชาสมัพนัธข์า่วสาร / การเบกิจ่ายเงนิ
ทุนอุดหนุนการวิจยั และมหาวิทยาลัยคาดหวงัว่าหากได้รบัความร่วมมือจากส่วนงานและ
นกัวจิยัมากยิง่ขึน้ มหาวทิยาลยัยงัมโีอกาสพฒันาไดอ้กีในหลายปจัจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ทนักับการทดแทนบุคลากรที่
เกษยีณอายรุาชการซึง่เป็นหน้าทีข่องฝา่ยทรพัยากรบุคคลทีจ่ะทาํงานรว่มกบัผูบ้รหิารสว่นงาน 

2. การพฒันาการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรกุมากขึน้ 
3. การแต่งตัง้ผู้ประสานงานของส่วนงานเพื่อดูแลทุนเงนิงบประมาณแผ่นดินโดยตรง  

รวมทัง้มีการอบรม/ประชุมชี้แจงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรบัทราบข่าวสาร ซึ่งจะทําให้ผู้
ประสานงานของสว่นงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการทาํงานมากขึน้ และแจง้ต่อ
บรหิารสว่นงาน คณาจารย ์และนกัวจิยั  
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4. การสนับสนุนระบบ Mentorship ภายในส่วนงานหรอืขา้มส่วนงานใหม้ากขึน้เพื่อให้

นกัวจิยัรุน่ใหมม่ปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญในการบรหิารงานวจิยั  
5. ฝ่ายการคลงัของส่วนงาน ฝ่ายการคลงัและพสัดุ ของมหาวิทยาลัยและกองบริหาร

งานวจิยั ควรมคีวามรว่มมอืกนัปรบัปรงุกระบวนการเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัใหร้วดเรว็  และ
เอื้ออํานวยต่อการทําวิจยัเพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการทําวิจยั และเพิ่มความ
สะดวก หรอืความคล่องตวัใหน้กัวจิยัมากยิง่ขึน้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
นโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 มหาวทิยาลยัมหดิล มนีโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัแนวหน้าของประเทศ ใน
ดา้นการวจิยัแบบครบวงจร โดยมนีโยบายสนบัสนุนการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมแ่ละพฒันาศกัยภาพ
อาจารยป์ระจาํการทีเ่พิง่เริม่ทาํวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ และสามารถผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ
และปรมิาณเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นเป้าหมายการพฒันางานวจิยัเชงิคุณภาพเป็น
สาํคญัและมผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาต ิหรอืมผีลงานในลกัษณะอื่นทีม่ี
มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ สาํหรบัดา้นการสรา้งบนัไดอาชพีนักวจิยั มหาวทิยาลยัได้
พฒันาอาจารยป์ระจําการใหม้คีวามชํานาญในสายงานดา้นวชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิผลงานวจิยั
ดา้นองคค์วามรูใ้หม่อยู่อย่างต่อเน่ือง ทําใหผ้ลงานวจิยัในลกัษณะองคค์วามรูไ้ดร้บัการเผยแพร่
ในวารสารนานาชาตแิละระดบัชาตอิยูเ่ป็นจาํนวนมากอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยในปจัจุบนัผลงานวจิยั
ทีเ่ป็นองคค์วามรูจ้ํานวนหน่ึงสามารถนําไปประยุกต์และก่อใหเ้กดิเทคโนโลยใีหม่ ๆ ตลอดจน
เกดิความพรอ้มที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัภาครฐัและเอกชนก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม
โดยร่วม และประโยชน์ในเชงิพาณิชย ์ มหาวทิยาลยัมหดิลจงึตัง้ปณิธานทีเ่ป็น “ปญัญาของ
แผน่ดนิ” และมวีสิยัทศัน์ชดัเจนทีมุ่ง่มัน่จะเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก  มนีโยบายสง่เสรมิการวจิยั
เพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการสาขาต่างๆ โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. สง่เสรมิการสรรหา สรา้งและรกัษานกัวจิยัทีม่คีุณภาพสงู ใหม้กีารพฒันาศกัยภาพ และ
ทกัษะในการทาํวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและใหเ้กดิการพฒันาผลผลติงานวจิยัทีม่คีุณภาพในวงวชิาการ 
 2. ส่งเสรมิการสรา้งสิง่เอือ้อํานวยความสะดวกและทรพัยากรต่าง ๆ ร่วมถงึการสรา้ง
สิง่แวดล้อมและบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานวจิยัคุณภาพในทุกสาขาวชิาของ
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 3. สนบัสนุนใหเ้กดิงานวจิยัแบบบูรณาการ โดยสรา้งทมีนกัวจิยัและกระตุน้สง่เสรมิใหเ้กดิ
โครงการวจิยัรว่มระหวา่งสว่นงานต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์รว่มกนัอยา่งสงูสดุ 
 4. สนบัสนุนการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการวจิยัของชาต ิและความตอ้งการของแหล่ง
ทุนทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ไมว่า่จะเป็นภาครฐั เอกชน หรอือุตสาหกรรม โดยยดึมัน่
ในหลกัการเป็นมหาวทิยาลยัทีม่อีสิระทางวชิาการ 
 5. สง่เสรมิการสรา้งระบบบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาและกระตุน้ใหเ้กดิงานวจิยัเพื่อ
สรา้งนวตักรรมและทาํไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์
 6.  ให้การสนับสนุนทุนวิจยัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามยุทธศาสตร์ในการพฒันา
ความก้าวหน้าทางดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั 
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 7.พฒันาระบบการสือ่สารและการสง่ผา่นขอ้มลูขา่วสารทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั
เพื่อส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานและนวตักรรมการวจิยัสู่สาธารณชนให้เกดิการนําไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ 
  ดงันัน้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลประสบผลสําเร็จตามนโยบายการวิจัยที่ตัง้ไว้ทุก
ประการ มหาวิทยาลัยจึงจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั เป็นประจําทุกปี เพื่อสรา้งและส่งเสรมิบุคลากร
วจิยัใหเ้ตบิโตตามบนัไดอาชพีนักวจิยั ผลติผลงานวจิยัทีส่ามารถถ่ายทอดเทคโนโลย ีสู่ภาครฐั 
เอกชน และชุมชนในการพฒันาขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยวีจิยัและนวตักรรม และนําไปสู่
การสรา้งทรพัยส์นิทางปญัญา การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา การนําทรพัยส์นิทางปญัญาไป
ใชป้ระโยชน์ และการป้องกนัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา  นอกจากการสนับสนุนส่งเสรมิแล้ว
การตดิตามและประเมนิผลทัง้ระหวา่งดาํเนินการและหลงัสิน้สุดโครงการวจิยั กเ็ป็นกลไกสาํคญั
ในการบรหิารจดัการทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิอกีประการหน่ึง เพื่อให้
ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัทราบถึงผลสมัฤทธิข์องโครงการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ว่าผลการดําเนินงานของ
โครงการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงานที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด ควรแก้ไข
ปรบัเปลีย่นแผนการดาํเนินงานดา้นการบรหิารทุนวจิยัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งไร รวมทัง้
เมือ่สิน้สดุโครงการวจิยัแลว้ การประเมนิหลงัสิน้สุดของโครงการจะทาํใหท้ราบว่าโครงการนัน้ ๆ 
บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่าํหนดในระดบัใดมคีวามคุม้ค่าหรอืไม ่และควรใหก้ารสนบัสนุนการต่อ
ยอดผลงานวจิยัของโครงการในอนาคตหรอืไม่ ในฐานะทีก่องบรหิารงานวจิยัมหีน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการดําเนินการเกี่ยวกบัการส่งเสรมิใหเ้กดิงานวจิยัในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการวิจยัที่ได้รบัจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงิน
งบประมาณแผ่นดนิ จงึไดจ้ดัทําสรุปวเิคราะหผ์ลสําเรจ็การปฏริูปกระบวนการบรหิารงานวจิยั
ของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ เพื่อเป็นคู่มอืใน
การวางแผนการตดิตามโครงการวจิยัไดอ้ย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ โดยศกึษารายละเอยีด
วธิกีาร และขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผลการวจิยันัน้ ตัง้แต่การประเมนิผลก่อนดาํเนินการ
วจิยั ระหวา่งดาํเนินการ และหลงัสิน้สดุการวจิยั  
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกองบริหารงานวิจยั 

กองบริหารงานวิจยั  เป็นหน่วยงานกลางที่มหีน้าที่ประสานงานระหว่างนักวจิยัทีท่ํางาน
วจิยัในมหาวทิยาลยักบัแหล่งทุนวจิยัของภาครฐัและเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ  ใหค้ําปรกึษา
แนะนําและให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขัน้ตอนต่างๆในการขอทุนวิจัย   
สนับสนุน  วิเคราะห์ ติดตาม และประเมนิผลงานของนักวิจยัที่ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจยัจาก
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มหาวทิยาลยัมหดิล  พรอ้มทัง้ทําหน้าทีพ่ฒันาศกัยภาพ และสรา้งความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัมหดิลในสาขาต่างๆ โดยมหีน้าทีต่ามพนัธกจิ  ดงัน้ี 

 
1. เพิม่ประสทิธภิาพของมหาวทิยาลยัในการบรหิารจดัการ จดัสรรเงนิทุนวจิยัทีม่อียู่อย่าง

คุม้คา่ 
2. แสวงหาหนทางการเพิม่ศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหร้บัเงนิทุนวจิยัจาก

แหล่งทุนภายนอกมากขึน้ 
3. วเิคราะห์ถงึสาขาวจิยัที่นักวจิยัในมหาวทิยาลยัมคีวามเขม้แขง็ มขีดีความสามารถสูง 

และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 
4. สง่เสรมิและสรา้งวฒันธรรมการวจิยัใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้ส่งเสรมิให้

บุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํวจิยั 
5. พฒันาโครงสรา้งการสนบัสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
6. ชี้แนะและชี้นําสาขางานวจิยัที่นักวจิยัในมหาวทิยาลยัควรพฒันา เพื่อให้เป็นไปตาม

กระแสโลก  นโยบายของประเทศ  และของหน่วยใหทุ้นวจิยั 
7. ประสานงานกบับณัฑติวทิยาลยั ใหเ้ป็นฐานในการสนับสนุน ส่งเสรมิการวจิยัและการ

พฒันาคุณภาพงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา 
8. กระตุน้ใหง้านวจิยัประสบความสาํเรจ็ในเวลาทีก่าํหนดอยา่งมปีระสทิธผิล 
9. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นํากลุ่มวิจัยที่ดีให้กับบุคลากรของ

มหาวทิยาลยั รวมถงึสรา้งบรรยากาศการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
10. ส่งเสรมิการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างนักวจิยัในสาขาเดยีวกนัและระหว่าง

สาขารวมถึงสนับสนุนงานวจิยักบัภาคเอกชนในลกัษณะร่วมทุนเพื่อทําโครงการวจิยั
รว่มสถาบนั 

11. ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างนักวจิยัมหาวทิยาลยัมหดิลกบันักวจิยัต่างประเทศ เพื่อ
เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ

12. จดัใหม้หีน่วยงานดแูลผลประโยชน์ดา้นการวจิยั 
13. บรหิารจดัการฐานขอ้มลูการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหผ์ลสาํเรจ็ มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรบัผูบ้รหิารในการวางแผนการบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ 

2. เพื่อเป็นคู่มอืในการวางแผนการตดิตามโครงการวจิยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เหมาะสม 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุด
โครงการวจิยั 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัของแต่ละ   
สว่นงานของผูบ้รหิาร 

5. เพือ่ทราบถงึความกา้วหน้าและผลสมัฤทธิข์องโครงการวจิยั วา่เป็นไปตามทีก่าํหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพยีงใด 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํใหท้ราบถงึจํานวนโครงการวจิยัทีส่มัฤทธิผ์ลตามแผนทีว่างไวแ้ละตามเป้าหมาย
ทีก่าํหนด 

2. ทาํใหท้ราบถงึความคุม้คา่ของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนแต่ละโครงการวจิยั 
3. ทําให้ได้ข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนการบริหาร

ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
4. ทําใหข้อ้มูลของแต่ละส่วนงานที่ไดร้บัจดัสรรทุนว่ามศีกัยภาพมากน้อยเพยีงใดใน

การบรหิารจดัการโครงการใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
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บทท่ี 2 
แนวทางการประเมินความสาํเรจ็ของโครงการวิจยั 

 
 การดําเ นินงานของโครงการวิจัย  หรือการบริหารจัดการโครงการ   (Project 
Management) จะตอ้งมกีารวางแผนการทาํงานของโครงการ โดยกําหนดเป็นวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมาย เพื่อคาดหวังผลสําเร็จของโครงการภายหลังทําวิจัยเสร็จสิ้น ในการบริหาร
โครงการวจิยั ถา้หากมกีารวางแผนโครงการด ีเท่ากบั งานสาํเรจ็ไปแลว้ระดบัหน่ึง แต่ในความ
เป็นจรงิ การวางแผนที่ด ีจะช่วยเพิม่โอกาสสําหรบัความสําเรจ็ของโครงการ ไปแลว้ 90% อกี 
10% ขึน้กบัปจัจยัภายนอกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  สว่นการประเมนิผล (Evaluation) คอื
การเปรยีบเทยีบระหว่างแผนการดาํเนินงานกบัระหว่างดาํเนินงาน การประเมนิผลสาํเรจ็จงึเป็น
ขัน้ตอนทีจ่ะทาํใหท้ราบว่า การดาํเนินการของโครงการนัน้บรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม่ เพยีงใด มี
การเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่วางแผนไว้หรือไม่   โดยเฉพาะในปจัจุบันการบริหารการพฒันา
ประเทศมไิด้ประเมนิเฉพาะผลสําเรจ็ของโครงการวจิยัจากผลผลิต (Output) เท่านัน้ แต่
ความสาํเรจ็ของโครงการตอ้งพจิารณาทัง้ผลผลติ (Output) ผลลพัธ ์(Outcome) และผลกระทบ 
(Impact)  เราเรยีกว่า เป็นการบรหิารแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์(Result Base Management)  
ดงันัน้การที่จะทราบว่าโครงการวิจยัมีผลสมัฤทธิไ์ด้นัน้ ต้องอาศยักระบวนการติดตามและ
ประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ 
 
ความหมายของการประเมินผลโครงการ 
 

“การประเมนิ”  หรอื  “การประเมนิผล”   ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า  “Evaluation”   
หมายถงึ  กระบวนการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสนิใจดําเนินการสิง่ใดสิง่หน่ึง   
เช่น  การวจิยั  (Research)  การวดัผล  (Measurement)   การตรวจสอบรายงานผล  
(Appraisal)  การควบคุมดแูล  (Monitoring)  การประมาณการ  (Assessment)  และการ
พจิารณาตดัสนิ  (Judgment)  เป็นตน้   ซึง่อาจสรุปเป็นคาํจาํกดัความรว่มกนัไดว้่า   เป็นการ
ประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากเก็บ
รวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดําเนินงานนัน้มีคุณค่าหรือบรรลุถึง
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานมากน้อยเพยีงใด 
 การประเมนิโครงการ หมายถงึ   กระบวนการในการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู
ของการดาํเนินการโครงการ   เพื่อใหท้ราบถงึจุดเด่นหรอืจุดดอ้ยของโครงการอยา่งมรีะบบ การ
ประเมนิโครงการอย่างมรีะบบ จงึมสี่วนช่วยใหผู้บ้รหิารโครงการตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการ การตดัสนิใจในการดําเนินการ การปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการใหม้คีวาม
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ถูกตอ้งเหมาะสม   ซึง่สง่ผลใหโ้ครงการดาํเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   และบรรลุถงึ
เป้าประสงคท์ีก่าํหนดไวทุ้กประการ 
 มนีักวิชาการชาวต่างประเทศ และชาวไทย หลายท่านได้ให้คําจํากดัความของการ
ประเมนิผลโครงการไวด้งัน้ี 
 กูด้  (Good, 1973)  กล่าววา่ การประเมนิผล คอื การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานจรงิ
กบัผลทีค่าดวา่จะไดร้บัมคีวามแตกต่างกนัเพยีงใด 
 รอบบนิส ์ (Robbins, 1973) เสนอว่า การประเมนิผล คอื เป็นกระบวนการของการดแูล
ตติตามเพื่อที่จะดูว่า องคก์รหรอืหน่วยงานไดร้บั และใชท้รพัยากรเพื่อการดําเนินงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลเพยีงใด 
 ไบรอนัและไวท ์ (1976) กล่าวว่า  การประเมนิผล คอื เป็นความพยายามอย่างหน่ึงใน
การบนัทกึถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ และกําหนดว่าทําไมสิง่นัน้จงึเกดิขึน้ การประเมนิจงึหมายความไดว้่า 
เป็นความพยายามทีจ่ะคน้หาวา่ แผนหรอืโครงการ ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอะไรเป็นไปตามที่
คาดหมายไวห้รอืไมเ่พยีงใด 
 แอลคนิ (Alkin อ้างถึงใน สุวมิล ติรกานันท์ 2543) การประเมนิผล เป็นกระบวนการ
กําหนดขอบเขตการตดัสนิใจ การเลอืกขอ้มูลทีเ่หมาะสม การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตลอดจนการ
เขยีนรายงานสรปุ เพือ่ใหผู้ม้อีาํนาจในการตดัสนิใจไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 ซคัแมน(Suchman, 1977)  การประเมนิผลโครงการ เป็นการใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์หรอืการใชเ้ทคนิคการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์เพื่อหาขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และเชื่อถอืได้
เกีย่วกบัโครงการ เพือ่การตดัสนิใจวา่โครงการดงักล่าว ดหีรอืไมด่อียา่งไร หรอืเป็นการคน้หาว่า
ผลที่เกดิขึน้ของกจิกรรม เป็นไปตามความต้องการ หรอืวตัถุประสงค์ หรอืความมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาถึงเงื่อนไขสําคัญของการประเมินผล ตาม
หลกัเกณฑ ์ 4 ประการคอื 
 1. การพิจารณาถึงคุณลักษณะของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ก่อให้เกิด
ความสาํเรจ็ในระดบัสงูหรอืตํ่า มากน้อยเพยีงใด 
 2. การพจิารณาศกึษาผูร้บับรกิารสาธารณะตามนโยบาย แผนงานหรอืโครงการว่า ผูใ้ด
หรอืกลุ่มใด ไดร้บัผลกระทบมากหรอืน้อย 
 3. การศกึษาเงือ่นไขต่างๆ เช่น พืน้ที ่เวลา และสถานการณ์ ทีท่ําใหน้โยบาย แผนงาน
หรอืโครงการประสบความสาํเรจ็หรอืลม้เหลว 
 4. การพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ซึ่งอาจมี
ลกัษณะเป็นผลกระทบเดี่ยว-ผลกระทบเชงิซ้อน ผลกระทบที่ตัง้ใจ-ผลกระทบที่ไม่ตัง้ใจ และ
ผลกระทบทางตรง-ผลกระทบทางออ้ม เป็นตน้ 
 สมคดิ พรมจุย้ (2542) กล่าวว่า การประเมนิผลเป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิสารสนเทศ 
เพื่อช่วยในการบรหิารซึ่งผูบ้รหิารสามารถใชใ้นการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นการ
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ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือ แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสมัฤทธิข์อง
โครงการหรอืแผนงานนัน้ ๆ วา่มมีากน้อยเพยีงใด 
 
หลกัการติดตามและประเมินผล 
 การประเมินผลสําเร็จของโครงการถือเป็นเครื่องมือที่สําคญัในการวดัผลสําเร็จของ
โครงการวจิยัทีไ่ดด้าํเนินงานมา ประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 
 1.การตดิตามผล (Monitoring) เป็นการตดิตามตรวจสอบความกา้วหน้าในการดําเนินงาน
การจดัสรรทรพัยากร (Input)  เป็นการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างการใชท้รพัยากรในโครงการ 
(input) กบัผลผลติ (output) ของโครงการรว่มกบัปจัจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

2. การประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance 
evaluation)  เป็นการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการตดิตามผลการปฏบิตังิาน เพื่อ
ประเมนิความกา้วหน้าของโครงการหรอืแผนงานว่ามกีารใชท้รพัยากร/ปจัจยัต่าง ๆ อย่างไรมี
การดําเนินงานเป็นไปตามแผน วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหรอืไม่ อาจเป็นการประเมนิผล
ระหวา่งการดาํเนินงาน (Ongoing evaluation) เป็นการประเมนิถงึผลผลติ (Output) และผลลพัธ ์
(Outcome) หรอืการประเมนิผลภายหลงัการดาํเนินงาน เป็นการประเมนิผลลพัธ ์และผลกระทบ 
 
วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลโครงการ มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพือ่ทราบถงึความกา้วหน้าของการปฏบิตังิานตามโครงการ วา่มผีลสาํเรจ็มากน้อย
เพยีงใด 

2. เพือ่เป็นแนวทางในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัในการวางแนวทางการให้
ทุนอุดหนุนการวจิยั 

3. เพือ่หาจุดบกพรอ่งในเรื่องการปฏบิตังิานของโครงการวจิยั วา่เหตุใดจงึไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 

 
แนวคิดในการประเมินผลโครงการ 
 

• แนวความคดิและแบบจาํลองของ  R.W.  Tyler 
 R.W.Tyler  เป็นนักประเมนิรุ่นแรก ๆ ในปี  ค.ศ.  1930  และเป็นผู้ที่เริม่ต้นบุกเบิก
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  เขามีความเห็นว่า  “การประเมินคือการ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง (performance) กบัจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมทีว่างไว”้  โดย
มคีวามเชื่อว่า  จุดมุ่งหมายทีต่ ัง้ไวอ้ย่างชดัเจน  รดักุมและจําเพาะเจาะจงแลว้  จะเป็นแนวทาง
ช่วยในการประเมนิได้เป็นอย่างดใีนภายหลงั ซึ่งต่อมาปี 1950 ได้มรีูปแบบ มาใช้เป็น
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กระบวนการตดัสนิการบรรลุวตัถุประสงคข์องสิง่ทีท่ําการประเมนิ  (R.W.Tyler.1950) เรยีกว่า 
“Triple Ps Model”  

• แนวความคดิและแบบจาํลองของ Comrad and Wilson 
Comrad and Wilson. 1985 : 20-30 (อา้งองิจาก ไชยยศ เรอืงสุวรรณ. 2533 : 114-

122)กล่าววา่ถา้พจิารณาแนวการประเมนิทีห่น่วยงานต่างๆ ในการประเมนิโครงการทัง้หลาย จะ
พบวา่มรีปูแบบการประเมนินิยมใชก้นั 5 รปูแบบ ดงัน้ีคอื 
 1. รปูแบบการประเมนิตามวตัถุประสงค ์(Goal–based Model) 
 พื้นฐานการประเมินรูปแบบน้ี คือ ไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบการประเมินตาม 
วตัถุประสงค์เป็นรูปแบบการประเมินที่เก่าแก่ที่ใช้กนัอย่างกว้างขวางที่สุด ในการประเมิน
โครงการต่างๆ 
 2.  รปูแบบการประเมนิแบบการตอบสนอง (Responsive Model) 
 รูปแบบการประเมินโครงการน้ี พัฒนามาจากรูปแบบการประเมินของ สคริเวน 
(Scriven) ซึง่ประเมนิยดึจุดมุง่หมายและผลขา้งเคยีง (Side Effect) เป็นหลกั สเตค (Stake) ได้
พฒันารปูแบบการประเมนิโครงการหลายคนไดร้บัการสนบัสนุนตามแนวคดิน้ี เช่น กุบา (Guba) 
ลนิคอลน์ (Lincoln) การประเมนิโครงการตามลกัษณะน้ี เน้นทีก่จิกรรมมากกว่าจุดมุง่หมายของ
โครงการ 

3.  รปูแบบการประเมนิโดยผูช้าํนาญ (Connoisseurship Model) 
 การประเมนิโครงการตามรปูแบบน้ี มคีวามแตกต่างจากรปูการประเมนิทัง้สอง รปูแบบ
ที่กล่าวมาแล้ว ไอส์เนอร์ (Eisner) ได้เสนอแนวคิดของการประเมนิตามรูปแบบน้ีซึ่งมี
สถาบนัการศกึษาต่างๆ นิยมนําไปเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
 4.  รปูแบบการประเมนิเพือ่การตดัสนิใจ (Decision-Making Model) 
 การประเมนิโดยพจิารณาอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการ หรอื
ปญัหาข้อโต้แย้งต่างๆ ในการประเมินโครงการต้นแบบของการประเมินตามรูปแบบ การ
ประเมนิเพื่อตดัสนิใจ (Decision-Making Model) มอียู ่2 แบบ คอื รปูแบบซปิป์ (CIPP Model) 
ของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam) และ CSE Model ของอลัคนิ (Alkin) ทัง้สอง รปูแบบน้ีมี
คุณสมบตัคิลา้ยคลงึกนัมาก 
 5. การประเมนิตามกรอบตรรกของโครงการ( Log–frame) โดยพจิารณาถงึองคป์ระกอบ 
3 สว่น ดงัน้ี 
    5.1 จุดมุง่หมายของโครงการ (Objectives) ซึง่ประกอบดว้ย 

• เป้าหมายสงูสุด (Goal) หรอืเป้าประสงค ์หมายถงึ จุดมุ่งหมายของแผนงาน
หรอืผลกระทบของโครงการทีเ่ราคาดหวงัว่าจะเกดิขึน้ (Planned impact) ซึ่งจะส่งผลเกดิ
ประโยชน์ต่อสว่นรวมหรอืประเทศในระดบัทีส่งูกวา่ระดบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  
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• วตัถุประสงค ์(Purpose) หรอื Immediate objective คอืผลงานหรอืผลลพัธข์อง
แผนงาน หรอื โครงการทีเ่ราหวงัว่าจะเกดิขึน้วตัถุประสงค ์จะแตกต่างจากเป้าประสงคต์รงทีม่ี
ขอบเขตของระยะเวลาสัน้กวา่ และมขีอบเขตความหมายแคบกวา่ 

• ผลผลติ (Output) คอืผลทีไ่ดร้บั (Results) จากการที่ใชป้จัจยั (Inputs)ใน
โครงการนัน้และเป็นผลทีผู่ด้าํเนินงานโครงการประสงค ์ทีจ่ะใหเ้กดิขึน้จากการใชท้รพัยากรและ
การบรหิารโครงการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• กจิกรรม (Activities) คอืกระบวนการ (Process) หรอืการกระทาํ  (Actions) 
ทีจ่ําเป็นในการเปลี่ยนแปลงสภาพทรพัยากรและปจัจยัการผลติใหบ้งัเกดิผลผลติ(output) ใน
ขัน้ตน้ 

• ปจัจยั (Input) คอืทรพัยากรในโครงการเพือ่ใหเ้กดิผลผลติ 
5.2 สิง่ที่บอกความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Objectively verifiable indicators) 

หมายถึง สภาพการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการบรรลุเป้าหมาย ทัง้ในระดับผลผลิต (output) 
วตัถุประสงค ์(purpose) และเป้าหมายระดบัสงู (goal) ซึง่อาจจะมทีัง้ลกัษณะทีแ่สดงในเชงิ
ปรมิาณ (quantitative) และคณุภาพ (qualitative) 

5.3 ขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัความสาํเรจ็ของโครงการ เพือ่ใหส้ามารถกําหนดความรบัผดิชอบ
ของผู้บรหิารโครงการได้อย่างชดัเจน หากโครงการมคีวามล้มเหลวเน่ืองจากปจัจยัภายนอก 
หรอืสถานการณ์ทีน่อกเหนือ การควบคุมของโครงการแลว้ ผูบ้รหิารไมต่อ้งรบัผดิชอบ 
 
กระบวนการติดตามประเมินผลสาํเรจ็ของโครงการ  
 
 มหาวทิยาลยัมหดิลมกีระบวนการตดิตามประเมนิผลโครงการ แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การประเมนิผลก่อนเริม่ดาํเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation) 
2. การประเมนิผลระหวา่งดาํเนินการ (Formative/ongoing evaluation) 
3. การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ  (Summative evaluation) 

 
การประเมินผลก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation) 

เป็นการประเมนิเพื่อดูความเหมาะสมการวางแผนของโครงการ นับตัง้แต่การกําหนด
หลกัการและเหตุผลวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวธิดีาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย  
1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Contest Evaluation) เป็นการประเมนิความ
ตอ้งการ และความจําเป็นทีจ่ะตอ้งดําเนินการโครงการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายยุทธศาสตรข์อง
ชาตแิละของมหาวทิยาลยั  ผลของการประเมนิจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความจาํเป็น ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกหรือกําหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
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2. การประเมินปัจจยัป้อน (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพรอ้มทัง้ดา้นปรมิาณ 
(ความเพยีงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการดาํเนินในโครงการ
ผลของการประเมินจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม ่
นอกจากนัน้ยงัช่วยใหต้ดัสนิใจไดว้่า โครงการมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ และเมื่อนําไปปฏบิตัจิะ
ทาํใหว้ตัถุประสงค/์เป้าหมายของโครงการบรรลุผลหรอืไม ่ 
 

กระบวนการและขัน้ตอนการประเมินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1   กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัของส่วนงาน 
 ส่วนงานจะทําหน้าทีร่วบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการทีเ่สนอขอตัง้งบประมาณ
ทัง้หมด เสนอคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัทําหน้าที่พจิารณากลัน่กรอง จดัเกรดและ
ลําดบัความสําคญั (priority)  ของโครงการ ตามแบบ บช-3 ที่ วช.กําหนด ซึ่งส่วนงานอาจ
กาํหนดกรอบแนวทางการประเมนิ ดงัน้ี 

1. มุง่เน้นดา้นการวจิยัทีส่ว่นงานใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
2. โครงการวจิยัที่ดมีปีระโยชน์และสอดคล้องกบันโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยั

และยุทธศาสตร์และนโยบายการวจิยัของชาติ โดยให้อยู่ในลําดบัต้นจนถึงลําดบั
สุดทา้ย และใหเ้กรดเป็น A  คอื  ใหก้ารสนบัสนุนมาก  B คอื ใหก้ารสนบัสนุนและ  
C  คอื ใหก้ารสนบัสนุนปานกลาง 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล   
เมื่อสว่นงานจดัลําดบัความสาํคญัของโครงการ ตามแบบ บช-3 แลว้ จะรวบรวมสง่แผน

งานวจิยั/โครงการวจิยั มายงั มหาวทิยาลยัมหดิล โดยกองบรหิารงานวจิยัจะดาํเนินการรวบรวม
จดัทาํสรุปรายชื่อขอ้เสนอการวจิยัทัง้หมดเป็นภาพรวม  และจาํแนกเป็น 3 สาขาการวจิยั ไดแ้ก่ 
1) สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 2) สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี3) สาขาสงัคมศาสตรแ์ละ
พฤตกิรรมศาสตร ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ทาํการประเมนิโครงการวจิยั  โดยคณะกรรมการฯ 
จะมเีกณฑก์ารพจิารณา ดงัน้ี 

1. พจิารณาจาก Scientific  และ Academic merit   
2. ความสมบรูณ์ของการจดัเตรยีมโครงการ ความถูกตอ้ง และครบถว้นของรายละเอยีด  
   ในโครงการ 
3. ผลงานวจิยัของนกัวจิยั Track Record ยอ้นหลงั 5 ปี (Publications , Citation  และ 
    จาํนวนนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีผ่ลติได)้ 
4. การใชง้บประมาณของนกัวจิยัเมือ่เทยีบกบัผลผลติของโครงการ  
5. ระดบัผลผลติงานวจิยัของสว่นงานในสดัสว่นเปรยีบเทยีบกบัสว่นงานอื่นภายใน 
   มหาวทิยาลยัมหดิล 
6. มคีวามซํ้าซอ้นและม ีConflict of Interest ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นของการเสนอ 
   โครงการ 
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ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยัของสาํนักงานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ  (วช.)  

 วช.มหีน้าที่ตรวจสอบ  ประเมนิผลข้อเสนอการวิจยัของหน่วยงานภาครฐั  ตามมติ
คณะรฐัมนตร ี โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ และดาํเนินการเป็นลาํดบั  ดงัน้ี 
 1. พจิารณาแบบ ว-6/ แบบ บช -3 และประเมนิขอ้เสนอการวจิยัโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒทิี่ วช.กําหนด โดยมแีนวทางการประเมนิผลแผนงานวจิยั ตามแบบ นท-1ช และ
แนวทางการประเมนิผลโครงการวจิยั ตามแบบ นท-1ด  
 2.พจิารณาความสมบูรณ์/ความถูกต้องในการกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจยัในระบบ
บรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM – Online) 

3.ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอ้เสนอการวจิยัและงบประมาณที่หน่วยงาน
ภาครฐัเสนอของบประมาณ และทําการประเมนิผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวจิยัของ
ประเทศ เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละหรอืรฐัมนตรทีีก่าํกบัดแูล วช.  

4.แจ้งผลการประเมนิผลให้สํานักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั  

5. แจง้ผลการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั รบัทราบว่าขอ้เสนอ
การวจิยัไดร้บัการสนบัสนุน/ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน   
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แผนภมิูท่ี 1  กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
และในขัน้ตอนสุดทา้ยในการพจิารณาจดัสรรทุนในแต่โครงการและแต่ละส่วนงาน เมื่อ

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ Defend งบประมาณกับคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ แลว้ และไดร้บัการพจิารณากรอบวงเงนิอุดหนุนการวจิยั
เรยีบรอ้ยแลว้ มหาวทิยาลยัจะใชห้ลกัการและวธิกีารในการพจิารณากรอบเงนิทุนวจิยัในแต่ละ
โครงการของแต่ละส่วนงาน มหาวทิยาลยัจะดูตามสดัส่วนที่เหมาะสม โดยใชห้ลกัเกณฑ์ตาม
Performance based Research Funding  โดยดจูากผลงานของสว่นงาน (จาํนวนเงนิทุนวจิยัที่
ส่วนงานไดร้บัจากแหล่งทุนต่าง ๆ จํานวน Publications , Citation และจํานวนนักศกึษา
ปรญิญาโท-เอก ทีส่ว่นงานผลติได)้ แต่อยา่งไรกต็ามในการพจิารณากรอบวงเงนิทุนวจิยัในแต่ละ
ส่วนงาน ก็ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของโครงการวจิยัและจํานวนโครงการวจิยัที่เสนอขอ
งบประมาณของแต่ละส่วนงานประกอบด้วย อาทเิช่น บางส่วนงานเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอ
งบประมาณมีจํานวนน้อย  แต่ผลการดําเนินงานที่ผ่านอยู่ในสดัส่วนที่สูงสมควรได้รบัการ
สนบัสนุนเป็นอนัดบัตน้ ๆ กอ็าจจะไดร้บัจดัสรรทุนเป็นไปตามจาํนวนโครงการวจิยัทีเ่สนอเขา้มา

กองบริหารงานวิจยั 
• ประกาศแจง้สว่นงานเสนอโครงการตัง้
งบประมาณ 
(ใหเ้วลานกัวจิยั/สว่นงาน 4 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 4 เดอืน) 

• สว่นงานพจิารณากลัน่กรองและจดัลาํดบั
ความสาํคญั 

• รวบรวมโครงการวจิยัเป็นภาพรวม ตาม
แบบ บช-3 เสนอมหาวทิยาลยัพจิารณา 

 

 

 

 

 

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

พจิารณากลัน่กรอง 

สาํนักงบประมาณ 
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และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลยั และนําเงนิในส่วนที่เหลือไป
สมทบกบัส่วนงานทีเ่สนอโครงการของบประมาณจํานวนมากแต่มสีดัส่วนผลการดําเนินงานอยู่
ในระดบัตํ่า เน่ืองจากเป็นส่วนงานทีเ่พิง่เริม่ก่อตัง้และยงัมคีวามต้องการใหม้หาวทิยาลยัผกัดนั
และสง่เสรมิในเรือ่งการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมอ่กีมากแทน  
 
การประเมินผลระหว่างดาํเนินการ (Formative/ongoing evaluation)  

เป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมที่ทําให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
โครงการทีก่ําหนดไวห้รอืไม่ หรอืเกดิประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคใดเกดิขึน้ 
ซึง่จะประกอบไปดว้ยประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1. วธิกีารดาํเนินการตามกจิกรรมของโครงการตามแผนทีว่างไว ้
2. ความกา้วหน้าของโครงการ 
3. กจิกรรมทีท่าํบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่หรอืเกดิประสทิธผิล

มากน้อยเพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคใดเกดิขึน้ ซึ่งผลของการประเมนิจะนําไปสู่การปรบัปรุง
กจิกรรม วธิกีาร หรอืกระบวนการดาํเนินงานต่อไป  
 
มีกระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 
 เมื่อนักวจิยัไดร้บัจดัสรรทุนจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิและมหาวทิยาลยัไดแ้จง้อนุมตัโิอน
เงนิทุนอุดหนุนการวิจยัเพื่อให้นักวิจยัเริม่ดําเนินการแล้ว มหาวิทยาลยัจะมกีารติดตามรายงาน
ความกา้วหน้าของโครงการวจิยัทุก 6 เดอืน โดยมหาวทิยาลยัจะมหีนังสอืแจง้เตอืนถงึส่วนงานเพื่อ
แจ้งนักวจิยัดําเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบ MU:02 จํานวน 1 ชุด  ล่วงหน้า 1 เดอืน  
เพื่อเป็นการเตอืนใหน้กัวจิยัเตรยีมเขยีนรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการวจิยัตามกําหนดเวลา 
ว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรอืไม่ เพยีงใด หรอืมปีญัหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินการหรือไม่  โดยหากนักวิจัยมีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงาน จะต้องทําหนังสอืมายงัมหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมตัก่ิอนดําเนินการ 
และเมื่อกองบริหารงานวิจัยได้รบัรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยแล้ว จะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยัพจิารณาประเมนิผล
รายงานความก้าวว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัอนุมตัเิงนิงวดต่อไปหรอืไม่ และหากมขีอ้เสนอแนะ
หรือสมควรปรบัปรุงแก้ไขประการใด กองบริหารงานวิจยัจะทําหนังสือแจ้งนักวิจยัเพื่อปรบัปรุง
รายงานความกา้วหน้าทนัท ี ทัง้น้ีในการประเมนิผลดงักล่าว จะเป็นการดถูงึความกา้วหน้าของการทาํ
วจิยัว่า ไดร้วบรวมขอ้มูลไดม้ากน้อยเพยีงใด  ขอ้มูลมจุีดอ่อน จุดแขง็ อย่างไร ควรเพิม่เตมิขอ้มูล
ส่วนใด ควรปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญท่านใดเพิม่เตมิหรอืไม่ และเมื่อคณะกรรมการฯ เหน็ชอบในรายงาน
ดงักล่าวแล้ว กองบรหิารงานวจิยัจะดําเนินการขออนุมตัิโอนเงนิทุนวจิยังวดที่ 2 (ร้อยละ 30 ของ
เงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร) ใหท้นัท ี
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การประเมินหลงัส้ินสดุโครงการ  (Summative evaluation) 
เป็นการประเมนิผลผลติ (Product evaluation) หรอืผลลพัธข์องโครงการ โดยมุง่ตอบ

คําถามว่าโครงการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรรทุนประสบความสําเรจ็ตามแผนที่วางไวห้รอืไม่ ผลผลติ
ของโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค/์เป้าหมายหรอืไม ่หรอืคุม้คา่เพยีงใด 

มหาวทิยาลยัจะออกหนังสอืแจ้งเตือนถึงส่วนงานเพื่อแจ้งนักวจิยัดําเนินการส่งรายงาน
ฉบบัสมบูรณ์ตามแบบ MU:03  จาํนวน 1 ชุด  ล่วงหน้า 1 เดอืน  และเมื่อกองบรหิารงานวจิยัไดร้บั
รายงานฉบบัสมบูรณ์แล้วจะเสนอคณะกรรมการพจิารณาและติดตามประเมนิโครงการวจิยัฯ 
ของมหาวิทยาลยั พิจารณาประเมนิผล โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาถึงองค์ประกอบใน
รายงานฉบบัสมบรูณ์ ดงัน้ี  

1. การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ และความเหมาะสมของระเบยีบวธิกีารวจิยั 
2. ความสมบรูณ์ในการเขยีนรายงานผลการวจิยั ภาษาทีเ่หมาะสม  
3. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยั และการนําผลงานวจิยัไปสูภ่าคเอกชนและชุมชน 
4. ความคุม้คา่ทางวชิาการ 
5. ความคุม้คา่ทางชุมชน/สงัคม 
6. ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหผ์ลสาํเรจ็ของโครงการวิจยั 

 

 มหาวิทยาลยัมหิดลได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงของประเทศ 
ทางดา้นผลงานวจิยัตพีมิพส์ูงสุด (Publications) ดา้นการแพทย ์และดา้นสาธารณสุข ไม่ว่าจะ
เป็นการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั การจดัอนัดบั 
ranking มหาวทิยาลยัไทย ดา้นการวจิยั (Research Ranking Indicators) และดา้นการเรยีน
การสอน (Teaching Ranking Indicators) จากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และการ
จดัอนัดบั QS Asian Universities Ranking 2011 มหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยี ซึง่
มหาวทิยาลยัมหดิล อยู่ในลําดบัที่ 34  มหาวทิยาลยัจงึมุ่งเน้นการทําวจิยัแบบครบวงจร และ
บูรณาการขา้มศาสตรร์ะหว่างดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ลกัษณะของ
โครงการมกีารลงพืน้ทีใ่นชุมชนมกีารใชก้ารจดัการความรู ้(Knowledge Management) สูชุ่มชน  
เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพในการจดัการและสรา้งชุมชนทีเ่ขม้แขง็ สามารถพึง่พาตนเองได ้และการ
พฒันาเครอืขา่ยชุมชน เกษตรอนิทรยี ์รวมทัง้การใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข สนบัสนุนการสรา้ง
นกัวจิยัรุ่นใหม่และพฒันาศกัยภาพอาจารยป์ระจาํการทีเ่พิง่เริม่ทําวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็น
มหาวทิยาลยัที่มผีลงานวจิยัตพีมิพส์ูงสุด ไดร้บัสนับสนุนเงนิทุนวจิยัในการทําวจิยัจากภาครฐั
และภาคเอกชนมากสุด ดงันัน้ระบบการทาํงานทีม่คีุณภาพมรีปูแบบตามวงจร Deming Cycle 
คอืกระบวนการ PDCA จงึเป็นกลไกการทํางานอย่างหน่ึง ที่จะทําใหม้หาวทิยาลยัทราบถงึ
จุดออ่นและจุดแขง็ในการดาํเนินงานทีผ่า่นมา  

มหาวทิยาลยัมหดิลจงึมกีารทบทวนถงึประสทิธภิาพและคุณภาพของการดําเนินงานที่
ผา่นมา วา่มปีระสทิธภิาพมากแคไ่หน  การทาํ PDCA อยา่งเป็นระบบใหค้รบวงจรอยา่งต่อเน่ือง 
หมนุเวยีนไปเรือ่ย ๆ จะสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพเพิม่มากขึน้  

Plan : เป็นการวางแผนการทาํงานอย่างมรีะบบมขีัน้ตอนทีช่ดัเจนจะทําอะไร อย่างไร 
เมือ่ใด เพือ่ใหเ้กดิสิง่ใด ทัง้มเีป็นแผนระยะสัน้ระยะยาวตอ้งวางไวใ้หไ้ด ้

Do : เป็นการลงมอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปหรอืใหไ้ดต้ามเงือ่นไข หรอืระบบขัน้ตอนทีว่างไว ้
การปฏบิตัใินขัน้น้ีผูป้ฏบิตัทิุกคนตอ้งตรวจสอบมาตรฐานเกณฑ ์หรอืดชันีต่างๆ ทีก่ําหนดไว ้ใน
มาตรฐานการทํางานของหน่วยงาน เช่น ในการสอน ถ้ากําหนดว่าต้องมแีผนการสอนทุก
รายวชิา ผูส้อนกจ็ะตอ้งจดัทาํแผนการสอนในรายวชิาทีต่นเองสอนเพือ่แจกจา่ยใหน้กัศกึษา 
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Check : เป็นการตรวจสอบการทํางานทีไ่ดด้ําเนินการไปแลว้ ไดผ้ลเป็นอย่างไร มี
อุปสรรคอะไรบ้าง มชีิ้นงานหรอืเน้ืองานใดที่ต้องเก็บบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานเพื่อรอรบัการ
ตรวจสอบและการประเมนิ 

Act : เป็นขัน้ตอนการประเมนิและปรบัปรุง หมายถงึ การประเมนิผลงานทีไ่ดจ้ากการ
ตรวจสอบกลบัมาวเิคราะหจุ์ดอ่อนจุดแขง็ในการดาํเนินการ วธิกีารทาํงานแบบใดทีเ่ป็นจุดเด่น
เป็นขอ้ดตีอ้งคงไว ้ วธิกีารทํางานใดทีเ่ป็นจุดอ่อนซึง่ตอ้งนํามาปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นําไปวาง
แผนการทาํงานต่อไป 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 

 
ซึง่จากการเกบ็สถติขิองนักวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิปี 
2549-2550 แลว้ พบวา่ มเีพยีง 60% ทีน่กัวจิยัทาํวจิยัไดต้ามแผนทีว่างไว ้และสง่ผลงานวจิยัได้
ตามเป้าหมาย ซึง่อาจเกดิจากปจัจยัหลาย ๆ ดา้น อาทเิชน่  

1. มหาวทิยาลยัไมม่กีระบวนการควบคุมและตดิตามผลการดาํเนินงานอยา่งจรงิจงั 
2. นกัวจิยัขาดความรบัผดิชอบในการทาํวจิยั 
3. ขาดผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นจงึทาํใหไ้มป่ระสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
4. จาํนวนตวัอยา่งในโครงการวจิยัไมเ่พยีงพอในการวเิคราะหส์รปุผลการวจิยัได ้
5. ปจัจยัภายนอก เช่น ช่วงระยะเวลาการทําวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัจํานวนตวัอย่างทีจ่ะ

เกบ็ ภาระงานประจาํ อุทกภยั และสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  
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มหาวทิยาลยัมหดิลมรีปูแบบการประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการวจิยั 2 รปูแบบ ดงัน้ี 
 
1. การประเมินผลสาํเรจ็ของโครงการวิจยัภายในมหาวิทยาลยัมหิดล  
 

1.1 กระบวนการบริหารงานวิจยัในปีงบประมาณ 2549-2550 
ในยุคของปีงบประมาณ 2549-2550 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบัจัดสรรทุนจากเงิน

งบประมาณแผน่ดนิ เป็นอนัดบัหน่ึงของหน่วยงานภาครฐั  ดงัน้ี 
ปีงบประมาณ 2549 ไดร้บัจดัสรรทุนจาํนวน 113 โครงการ เป็นเงนิ 202,556,500 บาท 
ปีงบประมาณ 2550 ไดร้บัจดัสรรทุน จาํนวน 90 โครงการ เป็นเงนิ 202,556,500 บาท 

โดยในช่วงเวลาดงักล่าว ผูบ้รหิารได้วางแนวทางในการพจิารณาและติดตามผลงานวจิยัของ
โครงการวจิยั ไวด้งัน้ี 

• การประเมนิผลก่อนเริม่ดาํเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation) 

• การตดิตามประเมนิผลหลงัสิน้สดุโครงการ (เมือ่ วช. ขอตดิตามแบบ ป-1) 
 

การประเมินผลก่อนเร่ิมดาํเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation) 
 โดยประเมินต่อเมื่อนักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตัง้งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ มหีลกัการกระบวนการประเมนิ ดงัน้ี 

1. โครงการวิจยัใหม่ ส่งใหค้ณะกรรมการฯ ประเมนิถงึความเหมาะสมของโครงการ
ทัง้หมด 

2. โครงการวิจัยต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นโครงการที่เคยผ่านการประเมินความ
เหมาะสมของโครงการจากคณะกรรมการฯก่อนเริ่มดําเนินโครงการแล้ว (เป็น
โครงการทีไ่ดร้บัทุนมาแลว้และระบุระยะเวลาการทําวจิยัมากกว่า 1 ปีงบประมาณ)  
ซึ่งนโยบายของสํานักงบประมาณจะใหก้ารสนับสนุนเฉพาะโครงการต่อเน่ืองและ
โครงการใหม่เกรด A  แต่ทัง้น้ีควรจะตอ้งพจิารณาคดัเลอืกเฉพาะโครงการทีม่ผีล
การดาํเนินงานทีม่กีา้วหน้า มผีลสมัฤทธิท์ีด่สีมควรไดทุ้นต่อเน่ือง  

และเมื่อได้ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ทุกโครงการแล้ว ให้นํามาจัดเรียงลําดับ
ความสาํคญัตามคะแนน โดยจดัเรยีงโครงการต่อเน่ืองเป็นลําดบัตน้ ๆ และใหเ้กรด A ทัง้หมด 
และตามดว้ยโครงการใหมเ่กรด A , B และ C ตามลาํดบั  
 

การติดตามประเมินผลหลงัส้ินสดุโครงการ (Summative evaluation) 
 จะทาํต่อเมือ่ วช. มหีนงัสอืขอตดิตามประเมนิผลหลงัสิน้สดุโครงการวจิยั ตามแบบ ป-1 
ซึง่มหาวทิยาลยัจะใชแ้บบฟอรม์ตามแบบ ของ วช. และจดัทาํสรปุผลการตดิตามประเมนิผลเป็น
ภาพรวม ตามแบบ ป-2 เพือ่สง่ วช. ต่อไป 
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 จากกระบวนการพจิารณาและติดตามประเมนิผลการดําเนินงานของโครงการวจิยัที่
ไดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ จะพบว่า ในปีงบประมาณ 2549 และปีงบประมาณ 
2550 มนีักวจิยัเพยีงรอ้ยละ 60 ที่ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์/ผลงานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์เมื่อ
สิน้สดุระยะเวลาการทาํวจิยั ตามตารางสรปุผลการสง่ผลงานวจิยั ดงัน้ี 
 

ปีงบประมาณ 2549 มโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จาํนวน 113 โครงการ  เป็นจาํนวนเงนิ 
202,556,500 บาท ผลการสง่รายงานการวจิยั ดงัน้ี 
1. โครงการวจิยัทีจ่บในปี 2549  จาํนวน 62 โครงการ เป็นเงนิ   80,138,590 บาท  

• สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้   61.29%  

• ยงัไมส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์38.71% 

• จาํนวนบณัฑติ ป.เอก โท ตรใีนโครงการ    ไมม่ขีอ้มลู 

• จาํนวนสทิธบิตัร ลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัการจดของโครงการ ไมม่ขีอ้มลู 
2. โครงการวจิยัต่อเน่ือง  จาํนวน 51 โครงการ เป็นเงนิ 122,417,910 บาท และสง่รายงาน

ความกา้วหน้าแลว้ 100 %  (เน่ืองจากในการขอทุนปีถดัไป วช. กาํหนดใหแ้นบรายงาน
ความกา้วหน้าดว้ย) 

ดงัตารางสรปุสถติผิลการสง่ผลงานวจิยัตารางที ่1 
 
ปีงบประมาณ 2550 มโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จาํนวน 90 โครงการ เป็นจาํนวนเงนิ 
202,556,500 บาท ผลการสง่รายงานการวจิยั ดงัน้ี 

1.โครงการวจิยัทีจ่บในปี 2550 จาํนวน 37 โครงการ เป็นเงนิ 73,276,500 บาท  

• สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้   62.16% 

• ยงัไมส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์37.84% 

• จาํนวนบณัฑติ ป.เอก โท ตรใีนโครงการ    ไมม่ขีอ้มลู 

• จาํนวนสทิธบิตัร ลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัการจดของโครงการ ไมม่ขีอ้มลู 
2. โครงการวจิยัต่อเน่ือง จาํนวน 53 โครงการ  เป็นเงนิ 129,280,000 บาท  

• สง่รายงานความกา้วหน้า 100% (เน่ืองจากในการขอทุนปีถดัไป วช. กาํหนดใหแ้นบ
รายงานความกา้วหน้าดว้ยมหาวทิยาลยัจงึถอืวา่นกัวจิยัสง่ผลงานวจิยัตามแผนในปีนัน้) 

 
ดงัตารางสรปุสถติผิลการสง่ผลงานวจิยัตารางที ่2 
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ตารางที่ 1 สรปุสถิติผลการส่งผลงานวิจยัที่ได้รบัจดัสรรทุน จากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี 2549 
                 
 

ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2549 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่จบใน
ปี 2549 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน ส่งรายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

1 SI 8 10,614,000 3 1,454,000 3 1,454,000 0 0 5 9,160,000 100.00 0.00 

2 MT 5 3,350,000 2 750,000 0 0 2 750,000 3 2,600,000 0.00 100.00 

3 NS 1 6,600,000 0 0 0 0 0 0 1 6,600,000 0.00 0.00 

4 RA 6 6,269,900 5 5,783,400 2 1,100,000 3 4,683,400 1 486,500 0.00 0.00 

5 SC 17 38,609,700 7 20,800,000 5 18,900,000 2 1,900,000 10 17,809,700 71.43 28.57 

6 PY 9 13,490,000 9 13,490,000 4 4,500,000 5 8,990,000 0 0 44.44 55.56 

7 TM 8 7,943,400 5 3,583,400 5 3,583,400 0 0 3 4,360,000 100.00 0.00 

8 DT 8 2,140,710 6 1,632,000 4 1,096,000 2 536,000 2 508,710 66.67 33.33 

9 PH 3 2,170,000 2 1,400,000 2 1,400,000 0 0 1 770,000 100.00 0.00 

10 IL 1 17,000,000 0 0 0 0 0 0 1 17,000,000 0.00 0.00 

11 ST 17 32,906,790 6 3,258,790 6 3,258,790 0 0 11 29,648,000 100.00 0.00 

12 SH 4 7,010,000 2 740,000 1 500,000 1 240,000 2 6,270,000 50.00 50.00 
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ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2549 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่จบใน
ปี 2549 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง 
การ 

จาํนวนเงิน ส่งรายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

13 LC 10 4,815,000 7 2,000,000 1 100,000 6 1,900,000 3 2,815,000 14.29 85.71 

14 NU 2 2,890,000 0 0 0 0 0 0 2 2,890,000 0.00 0.00 

15 EN 4 24,047,000 3 14,047,000 3 14,047,000 0 0 1 10,000,000 100.00 0.00 

16 EG 2 3,200,000 1 1,200,000 0 0 1 1,200,000 1 2,000,000 0.00 100.00 

17 VS 1 2,000,000 0 0 0 0 0 0 1 2,000,000 0.00 0.00 

18 MB 4 11,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 0 0 3 7,500,000 100.00 0.00 

19 CF 2 5,300,000 2 5,300,000 1 4,500,000 1 800,000 0 0 50.00 50.00 

20 AD 1 1,200,000 1 1,200,000 0 0 1 1,200,000 0 0 0.00 100.00 
รวม 113 202,556,500 62 80,138,590 38 57,939,190 24 22,199,400 51 122,417,910 61.29 38.71 
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ตารางที่ 2 สรปุสถิติผลการส่งผลงานวิจยัที่ได้รบัจดัสรรทุน จากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี 2550 
 

ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2550 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่จบใน
ปี 2550 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน ส่งรายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

1 SI 8 16,500,000 2 1,200,000 1 500,000 1 700,000 6 15,300,000 50.00 50.00 
2 MT 3 2,900,000 1 800,000 1 800,000 0 0 2 2,100,000 100.00 0.00 
3 NS 1 6,000,000 1 6,000,000 0 0 1 6,000,000 0 0 0.00 100.00 
4 RA 1 567,000 1 567,000 1 567,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
5 SC 23 59,940,700 10 15,129,700 7 9,120,000 3 6,009,700 13 44,811,000 70.00 30.00 
6 PY 6 9,690,000 1 2,500,000 1 2,500,000 0 0 5 7,190,000 100.00 0.00 
7 TM 4 6,650,000 1 3,800,000 1 3,800,000 0 0 3 2,850,000 100.00 0.00 
8 DT 4 2,461,000 3 1,020,000 1 320,000 2 700,000 1 1,441,000 33.33 66.67 
9 PH 1 900,000 1 900,000 1 900,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
10 IL 1 15,000,000 0 0 0 0 0 0 1 15,000,000 0.00 0.00 
11 ST 15 24,988,000 6 13,440,000 2 1,040,000 4 12,400,000 9 11,548,000 33.33 66.67 
12 SH 3 8,400,000 0 0 0 0 0 0 3 8,400,000 0.00 0.00 



 22 

ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2550 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่จบใน
ปี 2550 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน ส่งรายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

13 LC 4 5,269,000 2 2,879,000 1 279,000 1 2,600,000 2 2,390,000 50.00 50.00 
14 NU 4 4,500,800 2 1,700,800 1 500,000 1 1,200,800 2 2,800,000 50.00 50.00 
15 EN 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
16 EG 4 9,350,000 1 1,000,000 1 1,000,000 0 0 3 8,350,000 100.00 0.00 
17 CF 1 670,000 1 670,000 1 670,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
18 KA 1 7,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
19 MS 1 1,170,000 1 1,170,000 1 1,170,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
20 MB 4 10,600,000 1 3,500,000 0 0 1 3,500,000 3 7,100,000 0.00 100.00 

  รวม 90 202,556,500 37 73,276,500 23 40,166,000 14 33,110,500 53 
129,280,00
0 62.16 37.84 
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ตารางท่ี 3 สรปุจาํนวนผลงานวิจยัของแต่ละส่วนงานในปีงบประมาณ 2549 
 

 
ลาํ
ดบั
ที ่

 
สว่น
งาน 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรร 

 
จาํนวน
รายงาน 

ฉบบัสมบรูณ์ 

 
จาํนวนผลงาน 

ตพีมิพ ์

 
จาํนวนบณัฑติ 

 
จาํนวน
สทิธบิตัร/
ลขิสทิธิ ์

โครง 
การ 

จาํนวนเงนิ 

1 SI 8 10,614,000 1 4 - - 

2 MT 5 3,350,000 1 15 - - 

3 NS 1 6,600,000 - - - - 

4 RA 6 6,269,900 - 2 - - 

5 SC 17 38,609,700 - 96   

6 PY 9 13,490,000 3 3 - - 

7 TM 8 7,943,400 5 55 - - 

8 DT 8 2,140,710 2 5 - - 

9 PH 3 2,170,000 1 1 - - 

10 IL 1 17,000,000 - 11 - - 

11 ST 17 32,906,790 6 52 - - 

12 SH 4 7,010,000 1 - - - 

13 LC 10 4,815,000 
 
1 

 
2 

 อยูร่ะหวา่งจด
ลขิสทิธิส์ ือ่ 2 

เรือ่ง 
14 NU 2 2,890,000 - - - - 

15 EN 4 24,047,000 3 - - - 

16 EG 2 3,200,000 - - - - 

17 VS 1 2,000,000 - - - - 

18 MB 4 11,000,000 1 29 - - 

19 CF 2 5,300,000 - 4 - - 

20 AD 1 1,200,000 - - - - 

รวม 113 202,556,500 25 279 - 2 

 
   
 
 
 
 
 



 24

ตารางท่ี 4 สรปุผลงานวิจยัของแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัในปีงบประมาณ 2550 
 

 
ลาํ
ดบั
ที ่

 
สว่น
งาน 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรร 

 
จาํนวน
รายงาน 

ฉบบัสมบรูณ์ 

 
จาํนวนผลงาน 

ตพีมิพ ์

 
จาํนวนบณัฑติ 

 
จาํนวน
สทิธบิตัร/
ลขิสทิธิ ์

โครง 
การ 

จาํนวนเงนิ 

1 SI 8 16,500,000 1 8 - - 
2 MT 3 2,900,000 - 9 - - 
3 NS 1 6,000,000 - - - - 
4 RA 1 567,000 1 - - - 
5 SC 23 59,940,700 6 36 - - 
6 PY 6 9,690,000 - 3 - - 
7 TM 4 6,650,000 1 11 - - 
8 DT 4 2,461,000 1 - - - 
9 PH 1 900,000 1 - - - 
10 IL 1 15,000,000 - 6 - - 
11 ST 15 24,988,000 3 10 - - 
12 SH 3 8,400,000 - - - - 
13 LC 4 5,269,000 - - - - 
14 NU 4 4,500,800 1 - - - 
15 EN 1 10,000,000 1 - - - 
16 EG 4 9,350,000 1 11 - - 
17 CF 1 670,000 1 - - - 
18 KA 1 7,000,000 1 - - - 
19 MS 1 1,170,000 1 - - - 
20 MB 4 10,600,000 - - - - 

รวม 90 202,556,500 20 94 - - 
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จากตารางสรปุผลการดาํเนินงานท่ี 1 และ 2  สรปุได้ว่า 
ปีงบประมาณ 2549 
1. ส่วนงานที่มีโครงการจบในปี 2549 และส่งผลงานวิจัย 100% มีจํานวน 6 ส่วนงาน 

ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล   สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.2 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.3 คณะสาธารณสขุศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.4 สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.5 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์   สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.6  สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์   สง่ผลงานวจิยั 100% 
2.   สว่นงานทีส่ง่ผลงานวจิยัไมถ่งึ 100% มจีาํนวน 2 สว่นงาน ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 คณะเภสชัศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 50% 
 2.2 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี   สง่ผลงานวจิยั 50% 
 
ปีงบประมาณ 2550  
1. ส่วนงานที่มีโครงการจบในปี 2550 และส่งผลงานวิจัย 100% มีจํานวน 10 ส่วนงาน 

ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย ์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.2 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี  สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.3 คณะเภสชัศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.4 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.5 คณะสาธารณสขุศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.6 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์   สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.7 คณะวศิวกรรมศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.8 สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั  สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.9 วทิยาเขตกาญจนบุร ี     สง่ผลงานวจิยั 100% 
 1.10 วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์     สง่ผลงานวจิยั 100% 
2. สว่นงานทีส่ง่ผลงานวจิยัไมถ่งึ 100% มจีาํนวน 2 สว่นงาน ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 คณะทนัตแพทยศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 50% 
 2.2 สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สง่ผลงานวจิยั 50% 
3. สว่นงานทีไ่มส่ง่ผลงานวจิยั มจีาํนวน 2 สว่นงาน ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 คณะพยาบาลศาสตร ์     สง่ผลงานวจิยั 0%  
 3.2 สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์   สง่ผลงานวจิยั 0%  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนโครงการวิจยัในแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัทุน 
ระหว่างปี 2549-2550 
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จํานวนโครงการวิจยัที่ไดร้บัทุน จากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2549-2550

2549

2550

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนเงินทุนวิจยัในแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัทนุ  
ระหว่างปี 2549-2550 
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จํานวนเงนิทุนวิจยัที่ไดร้บัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ต ัง้แตปี่ 2549-2550
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(ล้านบาท) 
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กราฟแสดงสถิติการส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตีพิมพข์องโครงการวิจยัท่ีได้รบัทุน 
ระหว่างปี 2549-2550 
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ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีส่งผลงานวิจัยในแต่ละส่วนงาน ระหว่างปี 2549-2550

2549

2550

 
 
 จากกราฟขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ปีงบประมาณ 2549 - 2550 มสีว่นงานทีส่ง่รายงานฉบบั
สมบรูณ์หรอืผลงานวจิยัตพีมิพ ์ 100% เพยีงไมก่ีส่ว่นงาน ซึง่เมือ่นํามาคดิเป็นรอ้ยละของ
ภาพรวมในแต่ละปีจะสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 
 ปีงบประมาณ 2549 มนีกัวจิยัสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ เพยีง  61.29% 
 ปีงบประมาณ 2550 มนีกัวจิยัสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ เพยีง  62.16%  
 
 ต่อมาในวาระของศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร ดํารงตําแหน่งอธกิารบด ี
และมศีาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์ ดํารงตําแหน่ง รองอธกิารบดฝี่ายวจิยัและวชิาการ 
ไดม้กีารทบทวนกระบวนการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัและพบวา่จากผลการดาํเนินงานที่
ผ่านมาไม่ค่อยประสบผลสมัฤทธิใ์นเรื่องกระบวนการติดตามและส่งผลงานวิจยัของนักวิจยั
เทา่ทีค่วร จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นกระบวนการบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัใหม ่ดงัต่อไปน้ี 
 1. กระบวนการพจิารณาจดัสรรทุน 
 2. กระบวนการเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยั 
 3. กระบวนการตดิตามผลงานวจิยั 
  
 

(ร้อยละ) 
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โดยมีกระบวนการและขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุน  แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
    ขัน้ตอนท่ี 1  ให้ส่วนงานเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง จดัเกรดและลาํดบัความสาํคญัตาม  
                         ความเร่งด่วนของส่วนงาน 
    ขัน้ตอนท่ี 2   ให้คณะกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง  โดยจะจาํแนกโครงการวจิยัออกเป็น 3 สาขาการ
วจิยั ไดแ้ก่  

1. สาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  
2. สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
3. สาขาสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์ 

โดยคณะกรรมการฯ จะใชเ้กณฑก์ารพจิารณา ดงัต่อไปน้ี 
1. พจิารณาจาก Scientific  และ Academic merit   
2. ความสมบรูณ์ของการจดัเตรยีมโครงการ ความถูกตอ้ง และครบถว้นของรายละเอยีด  
   ในโครงการ 
3. ผลงานวจิยัของนกัวจิยั Track Record ยอ้นหลงั 5 ปี (Publications , Citation  และ 
    จาํนวนนกัศกึษาบณัฑติศกึษาทีผ่ลติได)้ 
4. การใชง้บประมาณของนกัวจิยัเมือ่เทยีบกบัผลผลติของโครงการ  
5. ระดบัผลผลติงานวจิยัของสว่นงานในสดัสว่นเปรยีบเทยีบกบัสว่นงานอื่นภายใน 
   มหาวทิยาลยัมหดิล 
6. มคีวามซํ้าซอ้นและม ีConflict of Interest ทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นของการเสนอ 
   โครงการ 
7.พจิารณาจดัสรรเงนิงบประมาณตาม Performance Based Research Funding  โดยดู
จากผลงานของสว่นงาน (จาํนวนเงนิทุนวจิยัทีส่ว่นงานไดร้บัจากแหล่งทุนต่าง ๆ จาํนวน 
Publications , Citation และจาํนวนนกัศกึษาปรญิญาโท-เอก ทีส่ว่นงานผลติ)  

 

2. กระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั ดงัน้ี 
 มหาวทิยาลยัมกีารปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั  ดงัน้ี 

1. จัดทําประกาศเรื่ อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551 โดยจะแบ่งการเบกิจา่ยออกเป็น 3 งวด ดงัต่อไปน้ี 

• งวดที ่1  รอ้ยละ 60  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 

• งวดที ่2  รอ้ยละ 30  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  

• งวดที ่3  รอ้ยละ 10  ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 
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2. ปรบัเปลีย่นแบบฟอรม์การเขยีนรายงานความกา้วหน้า จาก กบจ. 01 เป็นแบบ 
MU:02  และแบบฟอรม์การเขยีนรายงานฉบบัสมบรูณ์ กบจ. 02 เป็นแบบ MU:03  รวมทัง้แบบ
ประเมนิรายงานความกา้วหน้าและรายงานฉบบัสมบรูณ์ และในการเบกิจา่ยเงนิงวดแต่ละงวด 
มหาวทิยาลยัจะจา่ยให ้ดงัต่อไปน้ี 

• เงินงวดท่ี 1 ร้อยละ 60 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจ่าย
ให้ต่อเมื่อนักวิจัยได้จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและปรับรายละเอียด
คา่ใชจ้า่ยตามวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 

• เงินงวดท่ี 2 ร้อยละ 30 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมื่อคณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ให้
ความเหน็ชอบในรายงานความกา้วหน้าดงักล่าวแลว้  โดยนักวจิยัจะตอ้งจดัทําหนังสอื
ขออนุมตัเิบกิเงนิงวดที ่2 พรอ้มทัง้สง่รายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 และรายงานการใช้
จ่ายเงนิทุนวจิยัในงวดที่ 1 และผ่านไปยงัส่วนงานต้นสงักดัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
สง่ไปยงั กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

• เงินงวดท่ี 3 ร้อยละ 10 ของเงินทุนอดุหนุนการวิจยัท่ีได้รบั  มหาวทิยาลยัจะจ่ายให้
ต่อเมื่อคณะกรรมการพจิารณาและตดิตามประเมนิโครงการวจิยัฯ ของมหาวทิยาลยั ให้
ความเหน็ชอบในรายงานฉบบัสมบรูณ์ดงักล่าวแลว้  โดยนกัวจิยัจะตอ้งจดัทาํหนงัสอืขอ
อนุมตัิเบิกเงนิงวดที่ 3 พร้อมทัง้ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์หรอืผลงานวจิยัที่ได้รบัการ
ตพีมิพ ์รายงานการใชจ้่ายเงนิทุนวจิยัทัง้งวดที ่1 และงวดที่ 2 และผ่านไปยงัส่วนงาน
ตน้สงักดัเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบก่อนสง่ไปยงั กองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. กระบวนการติดตามประเมินผลหลงัส้ินสดุโครงการ  ดงัน้ี 
 สภามหาวิทยาลยัมีมติในที่ประชุมให้มีการติดตามประเมินผลโครงการวิจยัที่ได้รบั
จดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ยอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2546-2550    และ
ไดร้บัเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัรวมวงเงนิสามลา้นบาทขึน้ไป โดยใหค้ณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยัตดิตามการใชเ้งนิทุนวจิยัเพื่อประเมนิผลการดําเนินงาน
โครงการ ประกอบกบั วช. ไดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นผูส้รุปผลการดาํเนินงานโครงการวจิยัทีไ่ดร้บั
จดัสรรทุนจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ตัง้แต่ปี 2551 เป็นตน้ไป ว่ามผีลการดําเนินเป็นอย่างไร 
มผีลสาํเรจ็ของโครงการเพยีงใด และมกีารนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมอยา่งไร  เสนอ
ต่อคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งเลขาธกิาร
คณะกรรมการวจิยัได้แจ้งมหาวทิยาลยัมหดิลผ่านรองอธกิารบดฝี่ายวจิยัและวชิาการ (ศ.ดร.
ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์) โดยขอให ้มหาวทิยาลยัประเมนิความคุม้คา่ของโครงการ 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ความคุม้คา่ทางวชิาการ 
2. ความคุม้คา่ทางชุมชน/สงัคม 
3. ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 
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ซึ่งการประเมนิทัง้ 3 ดา้นน้ีตรงกบันโยบายของรองอธกิารบดฝี่ายวจิยัและวชิาการที่ไดม้กีารปฏริูป
ระบบบรหิารงานวจิยัภายในของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามสมัฤทธิผ์ลในเรื่องของการ
ส่งผลงานวจิยัมากยิง่ขึน้  รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการจงึไดม้ดีํารใิหต้ดิตามผลการดําเนินงาน
ของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนในปีงบประมาณ 2551 ทัง้หมดรวมทัง้โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร
ทุน ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไปใหแ้บ่งเงนิออกเป็น 3 งวด ซึ่งจากนโยบายดงักล่าวทําใหม้ี
นกัวจิยัสง่ผลงานวจิยัถงึ 94% ซึง่มากขึน้ถงึกว่า 30% จากเดมิในปี 2549-2550 มสีง่ผลงานวจิยัเพยีง 
60%  ดงัต่อไปน้ี 

•  ปีงบประมาณ 2551 สง่ผลงานวจิยัแลว้  94.29% 

•  ปีงบประมาณ 2552 ส่งผลงานวจิยัแลว้  84.48% (ซึ่งส่วนทีเ่หลอือกี 15.52% อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการและคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม 2554) 

ดงัสรปุผลการสง่รายงานผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
ปีงบประมาณ 2551 มโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทนุ จาํนวน 100 โครงการ  เป็นจาํนวนเงนิ 
207,851,900 บาท ผลการสง่รายงานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการวจิยัทีจ่บในปี 2551  จาํนวน 35 โครงการ เป็นเงนิ   72,626,930 บาท  

• สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้ จาํนวน 33 โครงการ   คดิเป็น  94.29%  

• ยงัไมส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์จาํนวน 2 โครงการ   คดิเป็น  5.71% 

• จาํนวนบณัฑติ ป.เอก โท ตรทีีผ่ลติไดใ้นโครงการ    จาํนวน 126 คน 

• จาํนวนสทิธบิตัร ลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัการจดหรอือยูร่ะหวา่งขอยืน่จด จาํนวน 39 เรือ่ง     โดยเป็น
สทิธบิตัร จาํนวน 3 เรือ่ง และลขิสทิธิส์ ือ่มลัตมิเีดยี จาํนวน 36 เรือ่ง 

2. โครงการวจิยัต่อเน่ือง  จาํนวน 64 โครงการ เป็นเงนิ 134,924,970 บาท  

• สง่รายงานความกา้วหน้าแลว้ 100% 
3. โครงการวจิยัทีข่อยตุกิารทาํวจิยั  จาํนวน 1 โครงการ 

ดงัตารางสรปุสถติผิลการสง่ผลงานวจิยัตารางที ่1 
• ปีงบประมาณ 2552 มโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทนุ จาํนวน 151 โครงการ  เป็นจาํนวนเงนิ 
222,401,400 บาท ผลการสง่รายงานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงการวจิยัทีจ่บในปี 2552  จาํนวน 58 โครงการ เป็นเงนิ   68,933,640 บาท  

• สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพแ์ลว้ จาํนวน 49 โครงการ  คดิเป็น  84.48%  

• ยงัไมส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์จาํนวน 9 โครงการ   คดิเป็น 15.52% 

• จาํนวนบณัฑติ ป.เอก โท ตรทีีผ่ลติไดใ้นโครงการ    จาํนวน 126 คน 

• จาํนวนสทิธบิตัร ลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัการจดหรอือยูร่ะหวา่งขอยืน่จด จาํนวน 16 เรือ่ง     โดยเป็น
สทิธบิตัร จาํนวน 12 เรือ่ง และอนุสทิธบิตัร จาํนวน 4 เรือ่ง 

2. โครงการวจิยัต่อเน่ือง  จาํนวน 91 โครงการ เป็นเงนิ 152,467,760 บาท  

• สง่รายงานความกา้วหน้าแลว้ 100%  
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3. โครงการวจิยัทีข่อยตุกิารทาํวจิยั  จาํนวน 2 โครงการ 
ดงัตารางสรปุสถติผิลการสง่ผลงานวจิยัตารางที ่2 
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ตารางที่ 1 สรปุสถิติผลการส่งผลงานวิจยัที่ได้รบัจดัสรรทุน จากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี 2551 
 

ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2551 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่
จบในปี 2551 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
ส่ง

รายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

1 SI 9 24,163,290 3 5,336,200 2 3,336,200 1 2,000,000 6 18,827,090 66.67 33.33 
2 MT 6 6,265,700 2 1,280,000 2 1,280,000 0 0 4 4,985,700 100.00 0.00 
3 NS 4 5,600,000 1 1,500,000 1 1,500,000 0 0 3 4,100,000 100.00 0.00 
4 RA 2 4,900,000 0 0 0 0 0 0 2 4,9000,000 0.00 0.00 
5 SC 21 46,632,710 7 8,554,630 7 8,554,630 0 0 14 38,078,080 100.00 0.00 
6 PY 9 13,322,700 3 3,400,000 3 3,400,000 0 0 6 9,922,700 100.00 0.00 
7 TM 11 19,428,000 4 2,296,000 4 2,296,000 0 0 7 17,132,000 100.00 0.00 
8 DT 5 7,133,400 0 0 0 0 0 0 5 7,133,400 0.00 0.00 
9 IL 1 14,685,400 1 14,685,400 1 14,685,400 0 0 0 0 100.00 0.00 
10 ST 7 9,733,000 1 1,200,000 1 1,200,000 0 0 6 8,533,000 100.00 0.00 
11 SH 3 10,200,000 3 10,200,000 2 9,500,000 1 700,000 0 0 66.67 33.33 
12 LC 2 2,793,700 2 2,793,700 2 2,793,700 0 0 0 0 100.00 0.00 
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ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2551 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่
จบในปี 2551 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
ส่ง

รายงาน 
ยงัไม่ส่ง
รายงาน 

13 NU 3 8,696,000 1 2,000,000 1 2,000,000 0 0 2 6,696,000 100.00 0.00 
14 EN 3 14,040,000 2 13,500,000 2 13,500,000 0 0 1 540,000 100.00 0.00 
15 EG 4 3,890,000 1 500,000 1 500,000 0 0 3 3,390,000 100.00 0.00 
16 RS 1 700,000 1 700,000 1 700,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
17 VS 2 1,400,000 0 0 0 0 0 0 2 1,400,000 0.00 0.00 
18 LA 1 330,000 1 330,000 1 330,000 0 0 0 0 100.00 0.00 
19 MB 4 13,1328,000 1 3,851,000 1 3,851,000 0 0 3 9,287,000 100.00 0.00 
20 AC 1 500,000 1 500,000 1 500,000 0 0 0 0 100.00 0.00 

รวม  99 207,551,900 35 72,626,930 33 69,926,930 2 2,700,000 64 134,924,970 94.29 5.71 
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ตารางที่ 2 สรปุสถิติผลการส่งผลงานวิจยัที่ได้รบัจดัสรรทุน จากเงินงบประมาณแผน่ดิน ประจาํปี 2552 
 

ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2552 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่
จบในปี 2552 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
ส่ง

รายงาน 
ยงัไม่ส่ง 
รายงาน 

1 SI 10 26,521,735 2 3,650,000 1 2,500,000 1 1,150,000 8 22,871,735 50.00 50.00 

2 MT 5 4,310,000 2 1,170,000 2 1,170,000 0 0 3 3,140,000 100.00 0.00 

3 NS 4 5,700,000 3 5,200,000 1 1,400,000 2 3,800,000 1 500,000 33.33 66.67 

4 PT 1 400,000 1 400,000 1 400,000 0 0 0 0 100.00 0.00 

5 RA 10 16,334,560 2 4,325,560 2 4,325,560 0 0 8 12,009,000 100.00 0.00 

6 SC 24 52,542,425 10 18,030,000 10 18,030,000 0 0 14 34,512,425 100.00 0.00 

7 KA 2 4,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 0 0 1 2,000,000 100.00 0.00 

8 PY 11 8,936,480 5 5,086,480, 5 5,086,480, 0 0 6 3,850,000 100.00 0.00 

9 TM 13 17,711,600 4 2,471,6000 1 700,000 3 1,771,600 9 15,240,000 25.00 75.00 

10 DT 10 6,960,000 2 600,000 2 600,000 0 0 8 6,360,000 100.00 0.00 

11 PH 4 4,563,120 2 2,000,000 1 1,200,000 1 800,000 2 2,563,120 50.00 50.00 

12 IL 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000 0.00 0.00 
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ลาํ
ดบั
ที่ 

ส่วนงาน 

งบประมาณที่ได้รบั
จดัสรร 

โครงการวิจยัที่จบในปี 2552 
โครงการต่อเนื่อง 

ร้อยละของโครงการวิจยัที่
จบในปี 2552 (%) รวมโครงการที่จบ ส่งผลงานวิจยัแล้ว ยงัไม่ส่งผลงาน 

โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
โครง
การ 

จาํนวนเงิน 
ส่ง

รายงาน 
ยงัไม่ส่ง 
รายงาน 

13 ST 9 10,498,000 2 5,550,000 2 5,550,000 0 0 7 4,948,000 100.00 0.00 

14 MB 4 10,200,000 2 4,600,000 2 4,600,000 0 0 2 5,600,000 100.00 0.00 

15 SH 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 0 0 0 0 100.00 0.00 

16 LC 5 1,934,000 3 1,230,000 1 200,000 2 1,03,000 2 704,000 33.33 66.67 

17 NU 2 4,000,000 1 700,000 1 700,000 0 0 1 3,300,000 100.00 0.00 

18 AD 1 800,000 1 800,000 1 800,000 0 0 0 0 100.00 0.00 

19 EN 4 9,158,480 1 1,400,000 1 1,400,000 0 0 3 7,758,480 100.00 0.00 

20 PR 3 4,375,000 1 1,100,000 1 1,100,000 0 0 2 3,275,000 100.00 0.00 

21 CF 2 2,000,000 1 500,000 1 500,000 0 0 1 1,500,000 100.00 0.00 

22 EG 10 12,441,000 3 2,985,000 3 2,985,000 0 0 7 9,456,000 100.00 0.00 

23 RS 2 1,000,000 1 300,000 1 300,000 0 0 1 700,000 100.00 0.00 

24 VS 10 5,515,000 6 3,335,000 6 3,335,000 0 0 4 2,180,000 100.00 0.00 

25 AC 1 300,000 1 300,000 1 300,000 0 0 0 0 100.00 0.00 

 รวม 149 221,401,400 58 68,933,640 49 60,382,040 9 8,551,600 91 152,467,760 84.48 15.52 
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ตารางท่ี 3 สรปุผลงานวิจยัของแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัในปีงบประมาณ 2551 
 

 
ลาํ
ดบั
ที ่

 
สว่น
งาน 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรร 

 
จาํนวน
รายงาน 

ฉบบัสมบรูณ์ 

 
จาํนวนผลงาน 

ตพีมิพ ์

 
จาํนวน
บณัฑติ 

 
จาํนวน
สทิธบิตัร/
ลขิสทิธิ ์

โครง 
การ 

จาํนวนเงนิ 

1 SI 9 24,163,290 6 17 9 - 
2 MT 6 6,265,700 3 41 11 - 
3 NS 4 5,600,000 2 - - - 
4 RA 2 4,900,000 2 - - - 
5 SC 21 46,632,710 21 89 41 2 
6 PY 9 13,322,700 7 4 3 - 
7 TM 11 19,428,000 6 3 3 - 
8 DT 5 7,133,400 2 - - - 

9 IL 1 14,685,400 
- 36 20 ลขิสทิธิส์ ือ่

มลัตมิเีดยี 36 
เรือ่ง 

10 ST 7 9,733,000 2 26 11 - 
11 SH 3 10,200,000 1 - - - 
12 LC 2 2,793,700 2 8 - - 
13 NU 3 8,696,000 2 - 5 - 
14 EN 3 14,040,000 3 - - - 
15 EG 4 3,890,000 4 - 5 1 
16 RS 1 700,000 1 - - - 
17 VS 2 1,400,000 1 5 - - 
18 LA 1 330,000 1 - - - 
19 MB 4 13,128,000 4 52 10 - 
20 AC 1 500,000 1 - - - 

รวม 99 207,551,900 71 281 118 3 
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ตารางท่ี 4 สรปุผลงานวิจยัของแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัในปีงบประมาณ 2552 
 

 
ลาํ
ดบั
ที ่

 
สว่น
งาน 

งบประมาณ 
ทีไ่ดร้บัจดัสรร 

 
จาํนวน
รายงาน 

ฉบบัสมบรูณ์ 

 
จาํนวนผลงาน 

ตพีมิพ ์

 
จาํนวน
บณัฑติ 

 
จาํนวน
สทิธบิตัร/
ลขิสทิธิ ์

โครง 
การ 

จาํนวนเงนิ 

1 SI 10 26,521,735 4 13 6 - 
2 MT 5 4,310,000 2 20 11 - 
3 NS 4 5,700,000 2 - - - 
4 PT 1 400,000 1 1 1 - 
5 RA 10 16,334,560 3 3 1 - 
6 SC 24 52,542,425 11 62 80 สทิธิบ์ตัร 4 
7 KA 2 4,000,000 1 1 2  
8 PY 11 8,936,480 6 4 5 อนุสทิธิบ์ตัร 1 
9 TM 13 17,711,600 3 1 1 - 
10 DT 10 6,960,000 3 - 2 อนุสทิธิบ์ตัร 1 
11 PH 4 4,563,120 2 - - - 
12 IL 1 10,000,000 - 9 20 - 
13 ST 9 10,498,000 2 31 6 - 
14 MB 4 10,200,000 3 18 - - 
15 SH 1 1,200,000 1 - - - 
16 LC 5 1,934,000 4 - - - 
17 NU 2 4,000,000 1 5 4 - 
18 AD 1 800,000 1 1 1 - 
19 EN 4 9,158,480 3 3 5 - 
20 PR 3 4,375,000 2 - 2 - 
21 CF 2 2,000,000 2 - - - 
22 EG 10 12,441,000 10 5 10 สทิธิบ์ตัร 2 
23 RS 2 1,000,000 2 - 1 - 
24 VS 10 5,515,000 7 - 2 - 
25 AC 1 300,000 1 1 1 - 

รวม 149 221,401,400 77 178 161 
สทิธิบ์ตัร 6 

อนุสทิธิบ์ตัร 2 
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จากตารางสรปุผลการดาํเนินงานท่ี 1 และ 2  สรปุได้ว่า 
ปีงบประมาณ 2551 
1. สว่นงานทีม่โีครงการวจิยัจบในปี 2551 และสง่ผลงานวจิยัแลว้ 100% มจีาํนวน 15 สว่นงาน  
    ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 คณะเทคนิคการแพทย ์      
 1.2 คณะพยาบาลศาสตร ์      
 1.3 คณะวทิยาศาสตร ์      
 1.4 คณะเภสชัศาสตร ์      
 1.5 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  
 1.6 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์    
 1.7 คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
 1.8 คณะศลิปศาสตร ์     
 1.9  สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้     
 1.10 สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
 1.11 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี    
 1.12 สถาบนัโภชนาการ  
 1.13 สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์      
 1.14 วทิยาลยัราชสดุา      
 1.15 สาํนกัสตัวท์ดลองแหง่ชาต ิ     
  
2.  สว่นงานทีไ่มส่ง่ผลงานวจิยั    ไมม่ ี
 
ปีงบประมาณ 2552  
1. สว่นงานทีม่โีครงการวจิยัจบในปี 2552 และสง่ผลงานวจิยัแลว้ 100% มจีาํนวน 20 สว่นงาน 
ดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะเทคนิคการแพทย ์     
1.2 คณะกายภาพบาํบดั     
1.3 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี   
1.4 คณะวทิยาศาสตร ์ 
1.5 คณะเภสชัศาสตร ์      
1.6 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น     
1.7 คณะทนัตแพทยศาสตร ์     
1.8 คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
1.9 คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
1.10 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์  
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1.11 คณะสตัวแพทยศาสตร ์      
1.12 สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
1.13 สถาบนัอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร ์   
1.14 สถาบนัโภชนาการ     
1.15 สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซยีน   
1.16 สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม    
1.17 สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 
1.18 วทิยาลยัราชสดุา  
1.19 วทิยาเขตกาญจนบุร ี         
1.20 ศนูยส์ตัวท์ดลองแหง่ชาต ิ    

 
2. สว่นงานทีไ่มส่ง่ผลงานวจิยั  ไม่มี 
 
3. สว่นงานทีม่โีครงการวจิยัจบในปี 2552 และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ มจีาํนวน 2 สว่นงาน  
    ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 คณะพยาบาลศาสตร ์      
 3.2 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี 
     

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนโครงการวิจยัในแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัทุน 
ระหว่างปี 2551-2552 
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SI NS RA KA TM PH ST SH NU EN CF RS AC

จํานวนโครงการวิจยัที่ไดร้บัทุน จากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2551-2552

2551
2552

 

(จาํนวนโครงการ) 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนเงินทุนวิจยัในแต่ละส่วนงานท่ีได้รบัทนุ 
ระหว่างปี 2551-2552 
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จํานวนเงนิทุนวิจยัที่ไดร้บัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2551- 2552

2551
2552

 
 

กราฟแสดงสถิติการส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตีพิมพข์องโครงการวิจยัท่ีได้รบัทุน 
ระหว่างปี 2551-2552 
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จํานวนเงนิทุนวิจยัที่ไดร้บัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2551- 2552

2551
2552

 
 

 จากกราฟขา้งตน้จะเหน็ว่า ตัง้แต่ปี 2551-2552 หลงัจากทีม่หาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่น
ระบบบรหิารงานวจิยัใหม ่ทําใหน้ักวจิยัตระหนักถงึการทีต่อ้งส่งผลงานวจิยัมากยิง่ขึน้ มากกว่า 
90% ซึง่ถา้ดจูากกราฟสถติกิารสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์จะเหน็ว่ามเีพยีงไมก่ีส่ว่น
งานทีส่ง่ผลงานวจิยัไมเ่ป็นไปเป้าหมายทีก่าํหนด ซึง่สาเหตุอาจเกดิจากปจัจยัหลาย ๆ อยา่ง แต่
อยา่งไรกต็ามมหาวทิยาลยัคาดวา่นกัวจิยัจะสง่รายงานครบ 100% ประมาณเดอืนสงิหาคม 
 

(ลา้นบาท) 

(รอ้ยละ) 
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2. การประเมินผลสาํเรจ็ของโครงการวิจยัโดยสาํนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ในการพจิารณา
โครงการและแผนงานการวจิยั เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานวจิยัส่วนรวม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ป้องกนัการซํ้าซอ้นของโครงการวจิยั ประสานงานและประสาน
ประโยชน์รว่มกนั และเพื่อประหยดังบประมาณแผน่ดนิทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั ตลอดจนการตดิตาม
ผลโครงการวจิยัและแผนงานวจิยั โดยทีผ่า่นมา วช. ไดท้าํหน้าทีต่รวจสอบประเมนิผลขอ้เสนอ
การวิจยัของหน่วยงานภาครฐั ตามมติคณะรฐัมนตรี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ดาํเนินการเป็นลาํดบั ดงัน้ี 
 1. พจิารณาแบบ ว-6/ แบบ บช -3 และประเมนิขอ้เสนอการวิจยัโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒทิี ่วช.กําหนด โดยมแีนวทางการประเมนิผลแผนงานวจิยั ตามแบบ นท-1ช และ
แนวทางการประเมนิผลโครงการวจิยั ตามแบบ นท-1ด  
 2.พจิารณาความสมบูรณ์/ความถูกต้องในการกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจยัในระบบ
บรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM – Online) 

3.ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอ้เสนอการวจิยัและงบประมาณที่หน่วยงาน
ภาครฐัเสนอของบประมาณ และทําการประเมนิผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวจิยัของ
ประเทศ เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละหรอืรฐัมนตรทีีก่าํกบัดแูล วช.  

4.แจ้งผลการประเมนิผลใหส้ํานักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั  

5. แจง้ผลการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั รบัทราบว่าขอ้เสนอ
การวจิยัไดร้บัการสนบัสนุน/ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน   

 
และในปีงบประมาณ  2554  เป็นต้นไปคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ได้มอบหมาย ให้ วช. เป็นผู้สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2551 เป็นต้นไป ว่ามผีลการดําเนินเป็นอย่างไร มผีลสําเรจ็ของโครงการเพยีงใด และมกีารนํา
ผลผลติงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ย่างไร  เสนอรายงานต่อคณะกรรมาธกิารฯ ซึ่ง
เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัไดห้ารอืผ่านรองอธกิารบดฝี่ายวจิยัและวชิาการ (ศ.ดร.ศนัสนีย ์ 
ไชยโรจน์) ขอใหม้หาวทิยาลยัประเมนิความคุม้คา่ของโครงการ 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. ความคุม้คา่ทางวชิาการ 
2. ความคุม้คา่ทางชุมชน/สงัคม 
3. ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 

โดยต่อมาไดข้อใหม้หาวทิยาลยัมหดิลตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มูลโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร
ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ปี 2551-2552 ในระบบ NRPM Ongoing 
monitoring  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการชีแ้จงการเสนอของบประมาณการวจิยัประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานภาครฐัในภาพรวม  ซึง่การประเมนิทัง้ 3 ดา้นน้ีตรงกบั
นโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการที่ได้มีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
งานวจิยัภายในของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามสมัฤทธิผ์ลในเรื่องของการส่งผล
งานวจิยัมากยิง่ขึ้นอยู่แล้ว ดงันัน้จงึทําให้มหาวทิยาลยัสามารถรายงานผลการดําเนินงานได ้
100%  ตามหนังสอืที ่วช 0006/4498 ลงวนัที ่2 มถุินายน 2554 ไดแ้จง้ผลการตรวจสอบขอ้มลู
โครงการในระบบ NRPM และสถานภาพผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัมหดิลเป็น 100%   
ดงัหนงัสอืขอความอนุเคราะห ์และหนงัสอืแจง้ผลการดาํเนินงาน ของ วช.  
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หนังสือขอความร่วมมือติดตามโครงการและปรบัปรงุข้อมลูในระบบ NRPM : วช. 
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หนังสือ วช. แจ้งผลการติดตามการดาํเนินของมหาวิทยาลยัมหิดล เป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์
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บทท่ี 4 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเรจ็ในการทาํวิจยัของนักวิจยั 

 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและนํามาวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานของโครงการวจิยัพบว่า

ปจัจยัทีม่ต่ีอการประสบความสาํเรจ็ในการทําวจิยัของนักวจิยัมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั แต่
ปจัจยัทีส่าํคญั คอื ปญัหาดา้นภาระงานประจํา ช่วงระยะเวลาการทาํวจิยักบัการเกบ็ตวัอย่างใน
โครงการวจิยั และปญัหาดา้นขาดผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในงานวจิยันัน้ ๆ  ซึง่มหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้กองบรหิารงานวจิยัไดนํ้ามาวเิคราะห ์ตาม Swot Analysis  ไดด้งัน้ี 
จดุแขง็ (Strengths) 
1. คณาจารย ์นกัวจิยั มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย 
2. มกีารพฒันาอบรมใหค้วามรูบุ้คลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนอยา่งสมํ่าเสมอ 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจยัและเครอืข่าย ภายใน และ

ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. สนบัสนุนการจดัทาํฐานขอ้มลูงานวจิยัเพือ่เผยแพรง่านวจิยัสูส่าธารณชนและชุมชน 
5. มผีลงานวจิยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ และระดบัชาติที่ได้รบัการยอมรบั

จาํนวนมาก 
6. มผีลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิ (Citation Index) เป็นจาํนวนมาก 
7. มผีลงานวจิยัจาํนวนมากทีถู่กนําไปใชป้ระโยชน์สูชุ่มชน ภาครฐั และภาคเอกชนรวมทัง้

อุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 
8. มกีารจดทรพัยส์นิทางปญัญาอยา่งต่อเน่ือง 
9. มกีารผลิตนักวจิยัรุ่นใหม่ที่มศีกัยภาพสูงเพื่อรองรบัความต้องการของประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง 
10. มชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่เีป็นทีย่อมรบัในดา้นการวจิยั 
11. บุคลากรไดร้บัรางวลัทางดา้นวจิยัอยา่งต่อเน่ืองทัง้ภายในและต่างประเทศ 
12. มกีารสนบัสนุนเครือ่งมอืทางดา้นงานวจิยัทีท่นัสมยั เพือ่เอือ้ต่องานวจิยั 
 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
1. การสร้างนักวิจยัรุ่นใหม่ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ทนัการทดแทนบุคลากรที่

เกษยีณอายรุาชการ 
2. ยงัขาดชอ่งทางการประชาสมัพนัธใ์นเชงิรกุ 
3. คณาจารย/์นกัวจิยัมภีาระเรือ่งการเรยีนการสอนมากเกนิไป 
4. มกีารปรบัเปลีย่นผูป้ระสานงานอยู่เสมอจงึทาํใหไ้ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ

ทํางาน หรอืขาดการติดตามเรื่องเงนิทุนวิจยั การติดตามความก้าวหน้าของนักวิจยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 
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5. นกัวจิยัรุน่ใหมข่าดความรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในงานวจิยั และไมส่ามารถ
หาผูแ้นะนําได ้

6. กระบวนการเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัค่อนขา้งล่าชา้ ไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลา
การทาํวจิยั 

7. ระบบการเบิกจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลัยยงัไม่เอื้ออํานวยความ
สะดวก หรอืความคล่องตวัต่อการทาํวจิยัของนกัวจิยัเทา่ทีค่วร 

8. มหาวทิยาลยัไมม่กีระบวนการตดิตามทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
 
โอกาส (Opportunities) 
1. มหาวทิยาลยัไดร้บัการสนับสนุนเงนิทุนวจิยัจากทัง้ภาครฐัและเอกชน ภายในประเทศ

และต่างประเทศจาํนวนมาก 
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยทําให้การ

ดาํเนินงานประสบความสาํเรจ็เป็นรปูธรรมมากขึน้ 
3. มหาวทิยาลยัมกีระบวนการตดิตามงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
4. รฐับาลใหค้วามสาํคญัและมนีโยบายสง่เสรมิดา้นการวจิยัมากยิง่ขึน้ 
5. มหาวทิยาลยัมกีารปรบัเปลี่ยน กฎ ระเบยีบ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวก หรอืความ

คล่องตวัในการทาํวจิยัมากยิง่ขึน้ 
6. มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนทุนนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง (Mentorship)    
7. มหาวทิยาลยัเพิม่ชอ่งทางประชาสมัพนัธม์ากขึน้ อาทเิชน่ 

-  มกีารแจง้นกัวจิยัทีเ่คยไดร้บัทุนและเป็นโครงการต่อเน่ืองใหเ้ตรยีมเขยีนโครงการเพื่อ
ขอทุนต่อเน่ือง ผา่นทาง E-mail ของนกัวจิยัโดยตรง 

          -  มกีารแจง้เตอืนผา่นผูป้ระสานงานของทุกสว่นงานใหท้ราบขา่วการรบัสมคัร ผา่นทาง     
             E-mail ของผูป้ระสานงานโดยตรง 

8. มีการจัดประชุมทัง้ระดับคณบดีฝ่ายวิจัยของทุกส่วนงานและระดับปฏิบัติการ (ผู้
ประสานงานของสว่นงาน) ปีละ 2-3 ครัง้ต่อปีอยา่งสมํ่าเสมอ 

9. มกีารจดัตัง้กองทุนยมืเงนิเพือ่พฒันาศกัยภาพการวจิยั เพื่อใหน้กัวจิยัสามารถยมืเงนิจาก
กองทุนฯ ดงักล่าวไปทาํวจิยัล่วงหน้าก่อนจนกวา่จะไดร้บัเงนิจากสาํนกังบประมาณ 

10. มหาวทิยาลยัมกีระบวนการแจง้เตอืนนักวจิยัล่วงหน้า 1 เดอืน ก่อนครบ 6 เดอืนทีต่อ้ง
สง่รายงานความกา้วหน้า และแจง้ล่วงหน้า 1 เดอืน ก่อนครบ 1 ปี  

11. มแีนวทางในการแจง้ขา่วสารเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัผา่นทาง E-mail โดยแจง้ไปยงั
ตวันกัวจิยัโดยตรงและผูป้ระสานงานของสว่นงาน เพิม่ขึน้ 
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อปุสรรค (Threats) 
1. ช่วงระยะเวลาการทาํวจิยัและการเขยีนรายงานผลการวจิยัจะตรงกบัเวลาเปิด/ปิดเทอม 

ซึง่ตอ้งเรง่ทาํเวลาทัง้ 2 ดา้น (ตรวจขอ้สอบ  ตดัเกรดและสง่รายงานความกา้วหน้า)  ทาํ
ใหน้กัวจิยัไมค่อ่ยประสบความสาํเรจ็ในการจดัทาํรายงานผลการวจิยัเทา่ทีค่วร 

2. ช่วงระยะเวลาการเกบ็ตวัอยา่งในโครงการวจิยัไมส่อดคลอ้งกบัระยะเวลาการทาํวจิยัทํา
ใหไ้มม่ตีวัอยา่งในโครงการทีเ่พยีงพอทีจ่ะวเิคราะหแ์ละสรปุผลการวจิยัได ้

3. นกัวจิยัไดร้บัเงนิทุนวจิยัล่าชา้ เน่ืองจากสาํนกังบประมาณอนุมตัเิงนิงวดล่าชา้  
4. สภาวะเศรษฐกจิของประเทศ 
5. มกีารแขง่ขนัในการทาํวจิยัเรือ่งเดยีวกนัจากหน่วยงานอื่นมากขึน้ 
6. การหาแหล่งเงนิทุนวจิยัถูกจาํกดัโดยนโยบายการประเมนิความคุม้คา่ของรฐับาล 
7. เทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงเรว็เกนิไปทาํใหน้กัวจิยัปรบัตวัไมท่นัในบางกรณ ี
8. คูแ่ขง่ขนัมศีกัยภาพในการผลติผลงานวจิยัสงูขึน้ และพฒันาอยา่งรวดเรว็ 
9. งบประมาณสนบัสนุนจากรฐับาลลดน้อยลง 
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ก 
การประเมนิผล 5  
การประเมนิโครงการ 5 
กระบวนการตดิตามประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการ   
  - การประเมนิผลก่อนเริม่ดาํเนินโครงการ 9   
  - การประเมนิผลระหวา่งดาํเนินการ 13  
  - การประเมนิหลงัสิน้สดุโครงการ 14    
กระบวนการ PDCA15     
การประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการวจิยั 
  - การประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการภายใน   
    มหาวทิยาลยั 17 
  - การประเมนิผลสาํเรจ็ของโครงการโดย วช. 40  
 

น 
นโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล 1 
แนวคดิในการประเมนิผลโครงการ 
  - R.W. Tyler 7 
  - Comrad and Wilson 8 
 
 

ป 
ปจัจัยที่มีผลต่อความสําเร็จต่อการทําวิจัย โดย
วเิคราะหต์าม Swot Analysis 45 
  - จุดแขง็ (Strengths)  
  - จุดอ่อน (Weaknesses) 
 -  โอกาส (Opportunities) 
  - อุปสรรค (Threats) 
 

ผ 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 4 
 

ว 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหผ์ลสาํเรจ็ 4 
วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลโครงการ 7 
 

ห 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกองบรหิารงานวจิยั 2 
หลกัการตดิตามและประเมนิผล 
   - การตดิตามผล 7 
   - การประเมนิผล 7 
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        ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล 

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

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงระบบการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัให้
สอดคล้องกบัการส่งเสรมิ การสรา้งผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  และเพื่อใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุน
โครงการวจิยัที่ไดร้บัจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  คล่องตวั  
โปร่งใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้   สามารถเอือ้อํานวยต่อการพฒันาความเป็นเลศิทางวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 

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

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

ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิจากรฐับาล
ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องส่วนงาน  และเงนิ
จากแหล่งทุนภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   ยกเว้นเงนิที่ได้รบัจากแหล่งเงนิ ที่มี
ขอ้ตกลงกบัมหาวทิยาลยัในลกัษณะเป็นการว่าจา้งใหท้าํวจิยัตามวตัถุประสงคข์องแหล่งเงนิ 

ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิ 

(๑)  ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.๒๕๔๗   
(๒)  ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัที่ได้รบัจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยเงนิอุดหนุนโครงการวิจยัที่ได้รบัจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  ประกาศ หรอืคาํสัง่อื่นใดในส่วนทีไ่ดว้างไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี  
หรอืทีข่ดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
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-๒- 

ขอ้ ๕ ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถงึ มหาวทิยาลยัมหดิล 

“สภามหาวทิยาลยั” หมายถงึ สภามหาวทิยาลยัมหดิล 

“อธกิารบด”ี หมายถงึ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล หรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

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

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

“หน่วยงาน” หมายถึง  หน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารเงนิอุดหนุนการวิจยัของ
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน 

                 “ผูม้อีาํนาจอนุมตั”ิ หมายถงึ  อธกิารบดหีรอืหวัหน้าสว่นงาน  

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

                “หัวหน้าโครงการวิจัย ” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่
มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิหรอืมอบหมาย  หรอืใหทุ้นมาปฏบิตังิานวจิยัของมหาวทิยาลยัซึ่งมหีน้าที่
บรหิารโครงการ 
                 “เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ” หมายถงึ  เงนิอุดหนุนการวจิยั
ทีไ่ดร้บัจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี 
                 “เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั” หมายถงึ  เงนิรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั  

  “เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ” หมายถงึเงนิรายไดข้องส่วนงานที่
คณะกรรมการประจาํสว่นงานและสภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั 

   “เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก” หมายถงึเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ไดร้บั
จากบุคคล หน่วยงาน  หรอืองค์กรภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ีไม่
รวมถงึแหล่งเงนิภายนอกทีว่า่จา้งใหม้หาวทิยาลยัหรอืบุคลากรของมหาวทิยาลยัทาํการวจิยั 
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-๓- 

ขอ้ ๖ วตัถุประสงคข์องการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั  มดีงัน้ี 

(๑) เพือ่ใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัดาํเนินไปอยา่งคล่องตวั  
มปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้

(๒) เพื่อกําหนดแนวทางปฏบิตัใินการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิ
การวจิยั 

(๓)  เพื่อใหม้หาวทิยาลยั   ส่วนงาน   และแหล่งทุน     สามารถตรวจสอบการใชจ้่ายเงนิ
อุดหนุนการวิจัย   ติดตามความก้าว หน้าและผลสัมฤทธิข์องโครงการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวจิยั และขอ้ตกลงของโครงการวจิยันัน้ 

(๔)  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานมขีอ้มูลการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัที่เป็น
ระบบ เพือ่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวางแผนพฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๗  เงนิอุดหนุนการวจิยัม ี๔ ประเภท คอื  

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

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

(๑) เงนิอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน    ให้นักวิจยัเขยีน
โครงการวจิยัเพื่อเสนอของบประมาณ ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิําหนด
โดยผ่านความเห็นชอบของส่วนงานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ  เมื่อไดร้บัอนุมตัโิครงการวจิยัและวงเงนิแล้ว  มหาวทิยาลยัจะขอ
จดัสรรเงนิงบประมาณแผน่ดนิต่อไป 

(๒) เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยจดัทํา
งบประมาณเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัแลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณา
งบประมาณของมหาวทิยาลยั เพือ่พจิารณา และนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ

(๓) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน ใหส้ว่นงานจดัทาํงบประมาณเงนิ
อุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้ว่นงาน โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํสว่นงาน
แลว้นําเสนอคณะกรรมการพจิารณางบประมาณของมหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา และนําเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพือ่อนุมตั ิ     
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-๔- 

ขอ้ ๙ ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานจดัใหม้หีน่วยงานเพื่อบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั
ของมหาวทิยาลยัและของสว่นงาน โดยมหีน้าที ่

 (๑)  รบัและจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
 (๒)  ควบคุมและตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิอุดหนุนการวจิยั 
 (๓)  จดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ยของโครงการวจิยั 
 (๔)  อื่น ๆ ตามทีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย   

 
ขอ้ ๑๐ ใหม้หาวทิยาลยัและสว่นงานเปิดบญัชเีงนิฝากกบัธนาคารเพื่อรองรบัเงนิอุดหนุน

การวจิยัทีแ่ต่ละโครงการวจิยัไดร้บัโดยเปิดบญัชใีนนาม“เงนิอุดหนุนการวจิยั(ชื่อสว่นงาน)............. 
มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิอยา่งน้อยสองคนลงนามคูก่นั 

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

(๑)  ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานจดัทําประกาศ   หลกัเกณฑ์   เงื่อนไข  และ
วธิกีารปฏบิตัใินการขอรบัและการจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยั   

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

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานนําเงินที่ได้ร ับจากมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดส่งให้แต่ละ
โครงการวจิยัภายในวงเงนิที่ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  ทัง้น้ีหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิอุดหนุน
การวจิยัใหจ้ดัทําเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงาน  โดยคํานึงถงึความคล่องตวัในการ
บรหิารงานวจิยั วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ  

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

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

หากเงนิของโครงการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรรแต่ละครัง้มจีํานวนไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท  
หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขออนุมตัไิมเ่ปิดบญัชกีบัธนาคารกไ็ด ้
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-๕- 

หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขอ หรอืสว่นงานอาจกาํหนดใหห้น่วยงานเป็นผูบ้รหิารเงนิ
อุดหนุนการวจิยัแทนหวัหน้าโครงการวจิยักไ็ด ้

(๒)  การเบกิจ่ายเงนิวจิยัตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตามหมวดรายจ่ายใน
งบประมาณของโครงการวจิยั  

(๓)  อตัราเงนิเดือน  ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

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

โดยใหห้วัหน้าส่วนงาน     หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัเป็นผูม้อีํานาจอนุมตัภิายในวงเงนิและรายการ
งบประมาณที่ได้รบั    ให้จัดหาด้วยวิธีตกลงราคาหรือ วิธีคัดเลือก  โดยเปรียบเทียบราคา  
คุณลกัษณะและคุณภาพเพื่อใหไ้ดค้รุภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ี ราคาเหมาะสม   และมคีวามคุม้ค่า ใน
การใชง้าน  และเมือ่จดัซือ้ครภุณัฑแ์ลว้มเีงนิคงเหลอืใหส้ง่คนืสว่นงานตน้สงักดั 

ให้หวัหน้าโครงการวิจยัประสานงานกบัผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  ตามขัน้ตอนและกระบวนการจดัหา      รวมทัง้ใหม้กีารขึน้ทะเบยีนครุภณัฑไ์วก้บั
ส่วนงานเมื่อได้ตรวจรบัครุภณัฑ์นัน้แล้ว โดยโครงการวิจยัมีสิทธิใช้และมีหน้าที่ควบคุมดูแล
บํารุงรกัษา  สว่นการโอน การจาํหน่าย การคาํนวณค่าเสื่อมราคาในระบบบญัช ีตลอดอายุการใช้
งานของรายการครุภณัฑด์งักล่าวเพื่อการตรวจสอบพสัดุประจําปีตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   ให้
งานพสัดุของสว่นงานเป็นผูด้าํเนินการ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจยั   ให้หวัหน้าส่วนงานซึ่งหวัหน้าโครงการวิจยัสงักดั เป็นผู้
พจิารณากาํหนดหน่วยงานภายในสว่นงานทีจ่ะใช ้ควบคุมดแูลบาํรงุรกัษาครภุณัฑน์ัน้ 

(๖) กรณีมคีวามจําเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงรายการการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
แหล่งทุน    สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การดําเนินการของโครงการวิจัย         
ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวตอ้งไมท่ําใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัลดลงในสาระสาํคญั    โดย
การขอเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ภายในงบรายจ่ายเดียวกนัให้หวัหน้าโครงการวิจยัขออนุมตัิต่อ
หวัหน้าสว่นงาน   และในกรณเีปลีย่นแปลงต่างงบรายจา่ยใหเ้สนออธกิารบดอีนุมตั ิ 

ขอ้ ๑๔ โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

(๑ )การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอ
โครงการวจิยัผ่านผูบ้งัคบับญัชา ตามลําดบัชัน้จนไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจอนุมตัใิหด้ําเนินการ
เสนอโครงการวจิยั 

(๒) การรบัเงนิอุดหนุนการวจิยัจากทุกแหล่งทุน ใหแ้หล่งทุนนําเงนิเขา้เป็นรายได้
มหาวทิยาลยัหรอืสว่นงานแลว้แต่กรณ ี  หา้มหวัหน้าโครงการวจิยัรบัเงนิโดยตรงจากแหล่งทุน 
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-๖- 

หากมกีรณีทีแ่หล่งทุนสง่เงนิทุนอุดหนุนการวจิยัใหห้วัหน้าโครงการวจิยัโดยตรง ให้
หวัหน้าโครงการวจิยัโอนเงนิดงักล่าวทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสว่นงานเพือ่จดัสรรต่อไป 

(๓) การหกัเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อเข้าเป็นรายได้
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน ใหด้าํเนินการตามอตัราในประกาศของมหาวทิยาลยั 

(๔)   เมื่อได้รบัเงนิตาม  (๒) ให้มหาวทิยาลยั หรอืส่วนงานโอนเงนิที่จดัสรรแล้ว  
เข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจยัตามข้อ ๑๐  และให้หน่วยงานจดัส่งเงินที่ได้รบัจดัสรรแล้วให้กับ
โครงการวจิยัต่อไป 

ขอ้ ๑๕  วธิกีารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้ําเนินการตามขอ้กําหนด
และเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนัไวร้ะหวา่งมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 

การดาํเนินการใดทีไ่มไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 
ใหนํ้าความในขอ้  ๑๓  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

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

ขอ้ ๑๗ ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัสง่รายงานวจิยัเสนอแหล่งทุน ดงัน้ี 

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

กรณแีหล่งทุนกําหนดวธิกีารรายงานวจิยัเป็นอยา่งอื่น ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามทีแ่หล่งทุนกาํหนด 

ขอ้ ๑๘ ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัทีร่บัเงนิอุดหนุนการวจิยัไปบรหิารเอง จดัส่งหลกัฐานการ
รบัจ่าย และรบัรองความถูกต้องมาที่หน่วยงานทุกครัง้ที่มกีารเบกิเงนิงวดถดัไป หรอืตามที่
หน่วยงานกําหนด และหน่วยงานตอ้งเกบ็หลกัฐานการรบัจ่ายไวเ้พื่อการตรวจสอบเป็นระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่สบิปี 

ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ได้บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยเอง ให้หน่วยงาน
ดาํเนินการตามขอ้ ๑๓ ,๑๘ วรรคแรก และขอ้ ๑๙ โดยอนุโลม 
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-๗- 

ในกรณีโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗(๔) ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
หวัหน้าสว่นงานใหจ้ดัทาํรายงานการเงนิเองได ้ ใหโ้ครงการวจิยัเกบ็หลกัฐานการรบัจ่ายไวเ้พื่อรบั
การตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี และจดัส่งรายงานการเงนิใหห้น่วยงานตามระยะเวลาที่
หน่วยงานกาํหนด 

ขอ้ ๑๙ กรณีสิ้นสุดโครงการวิจยัแล้ว ปรากฏว่ามเีงนิทุนวิจยัคงเหลือในบญัชีเงนิฝาก
ธนาคารใหห้วัหน้าโครงการวจิยันําเงนิคงเหลอืพรอ้มดอกผล (ถ้าม)ี     และสมุดบญัชเีงนิฝาก 
(ต้นฉบับ)  ส่งหน่วยงานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัยเพื่อให้หน่วยงาน
ตรวจสอบและทาํรายงานเสนอมหาวทิยาลยั  สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป  

กรณีสิ้นสุดโครงการวิจยัแล้ว ปรากฏว่ามเีงนิทุนวจิยั และดอกผลคงเหลือในบญัชเีงนิ
อุดหนุนการวจิยัของส่วนงาน ใหห้น่วยงานดาํเนินการส่งเงนิและดอกผลคงเหลอืคนืมหาวทิยาลยั 
สว่นงาน หรอืแหล่งทุนต่อไป 

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

ขอ้ ๒๑  ใหม้หาวทิยาลยัจดัใหม้กีารตรวจสอบทางการเงนิ และตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ขอ้ ๒๒  เงนิอุดหนุนการวจิยัที่มหาวทิยาลยั ส่วนงาน หรอืหวัหน้าโครงการวจิยัได้รบั
ก่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยูเ่ดมิ จนกวา่จะสิน้สดุโครงการวจิยั 

ขอ้  ๒๓ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามขอ้บงัคบัน้ี   ในกรณีที่มปีญัหาเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัน้ี  ใหอ้ธกิารบดมีอีาํนาจวนิิจฉยัสัง่การใหป้ฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและถอืเป็น
ทีส่ดุ 

 

                                        ประกาศ ณ วนัที ่     ๘       กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

        (ลงนาม)  วจิารณ์  พานิช 
  (ศาสตราจารยน์ายแพทยว์จิารณ์  พานิช) 

                                                                นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล 
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สญัญาเลขท่ี งป…../……. 
สญัญารบัทนุอดุหนุนการวิจยั 

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

สญัญาน้ีทาํขึน้ ณ มหาวทิยาลยัมหดิล  เมื่อวนัที.่........................................................ระหว่าง
มหาวทิยาลยัมหดิล โดย รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาน้ีเรยีกว่า “ผูใ้หทุ้น” ฝา่ย
หน่ึง กบั...............................สงักดั.........................................ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาจะรวมเรยีกว่า “ผูร้บัทุน” 
อกีฝา่ยหน่ึง คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงกนัมขีอ้ความต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผูใ้หทุ้นตกลงใหแ้ละผูร้บัทุนตกลงรบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ประจําปี
งบประมาณ............. เพือ่การวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 (ภาษาไทย).............................................................................................................................. 
 (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………….…………………………………  
ซึง่ต่อไปน้ีในสญัญาจะเรยีกว่า “โครงการ” ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงนิ ……….. บาท (……………) มี
ระยะเวลาดาํเนินการ 1 ปีงบประมาณ นบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม  ……..….… ถงึวนัที ่30  กนัยายน .......................... 
 ขอ้ 2 ผูใ้หท้นุและผูร้บัทนุตกลงจะแบง่จา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัเป็นงวด ๆ ดงัน้ี 
 งวดที่ 1 จํานวนเงนิร้อยละ 60 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัอนุมตัิ คดิเป็นเงนิ ......... บาท 
(................................) จะจา่ยใหเ้มือ่สว่นงานไดร้บัอนุมตัเิงนิงวดวจิยัแลว้ 
 งวดที่ 2 จํานวนเงินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนการวิจยัที่ได้รบัอนุมตัิ คิดเป็นเงิน........บาท 
(..................................) จะจ่ายใหเ้มื่อผูร้บัทุนขออนุมตัเิบกิเงนิพรอ้มกบัสง่รายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 
และรายงานคา่ใชจ้า่ยในงวดที1่ ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงาน ไปยงัผูใ้หท้นุแลว้ 
 งวดที่ 3 จํานวนเงนิร้อยละ 10 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัอนุมตัิ คดิเป็นเงนิ...........บาท 
(.................................) จะจา่ยใหเ้มื่อผูร้บัทุนขออนุมตัเิบกิเงนิพรอ้มสง่รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีผ่า่น
การประเมนิและได้รบัการปรบัปรุงแก้ไข (ถ้าม)ี และส่งหลกัฐานการเสนอขอตพีมิพ์เรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้ม
รายงานคา่ใชจ้า่ยทีค่งเหลอื ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสว่นงานไปยงัผูใ้หท้นุแลว้ 
 ขอ้ 3 ผูร้บัทุนจะต้องเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามแผนทีผู่ใ้หทุ้นกําหนดภายใน
เวลาทุก 6 เดือน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดําเนินการวจิยัตามโครงการแล้ว ผู้รบัทุนจะต้องเสนอ
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ต่อผูใ้หท้นุ 
 ขอ้ 4 ผูร้บัทุนทราบและเขา้ใจขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลว่าด้วยการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั 
พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั ของ
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2551   และจะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัฯ และประกาศขา้งตน้โดยเครง่ครดั 
 ขอ้ 5 ผูร้บัทุนจะต้องรบัผดิชอบแต่โดยลําพงัต่อการละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายหรอืสทิธใิด  ๆ ใน
ทรพัยส์นิทางปญัญาของบคุคลภายนอกซึง่ผูร้บัทนุนํามาใชป้ฏบิตังิานวจิยัตามสญัญาน้ี 
 ขอ้ 6 ผูร้บัทุนจะตอ้งทาํงานวจิยัตามโครงการน้ีดว้ยความวริยิะอุตสาหะ และรบัรองว่าจะไม่นํางานตาม
โครงการวจิยับางสว่น หรอืทัง้หมดไปใหผู้อ้ื่นรบัชว่ง เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูใ้หท้นุก่อน  
 ขอ้ 7 ผูร้บัทุนจะต้องรบัผดิชอบการดําเนินการวจิยั โดยคํานึงถึงความปลอดภยัของผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ทัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามจรยิธรรมการวจิยัในคน/ในสตัวท์ดลองและความปลอดภยัทางดา้นชวีภาพ ดา้นเคม ีดา้น
รงัส ีและดา้นอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
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 ขอ้ 8 หากผูร้บัทนุมคีวามจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุโครงการและรายจ่ายงบประมาณใน
หมวดต่าง ๆ หรอืการขอขยายระยะเวลาดาํเนินการวจิยั หรอืรายละเอยีดอื่นใดทีเ่ป็นสาระสาํคญัในโครงการ 
ผูร้บัทุนจะตอ้งทาํคาํเสนอขออนุมตัพิรอ้มชีแ้จงเหตุผลไปยงัผูใ้หทุ้น และผูใ้หทุ้นจะตอ้งแจง้ผลมายงัผูร้บัทุน
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัคาํเสนอขออนุมตั ิ
 ขอ้ 9 การขอขยายระยะเวลาดําเนินการวจิยัหรอืส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ จะขอขยายไดไ้ม่เกนิ 2 ครัง้ ๆ 
ละไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 ขอ้ 10 ในกรณีทีผู่ร้บัทนุละทิง้โครงการ หรอืไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูใ้หทุ้นจะมหีนงัสอื
แจง้ใหผู้ร้บัทุนทราบโดยจะมกีําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหผู้ร้บัทุนปฏบิตัใิหถู้กต้องตามสญัญา หาก
ผูร้บัทนุไมป่ฏบิตัติามระยะเวลาทีก่าํหนดดงักล่าว ผูใ้หท้นุมสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีและผูร้บัทุนยนิยอม
ชดใชค้นืเงนิทนุทัง้หมด หรอืบางสว่นตามทีผู่ใ้หท้นุเหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิทนุนัน้ ตลอดจน
อุปกรณ์การวจิยัทัง้หมดแก่ผูใ้หท้นุภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ร้บัทนุไดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูใ้หท้นุ 
 ในกรณีผูร้บัทุนไม่สามารถดาํเนินการวจิยัตามโครงการต่อไปได ้หรอืไม่อาจดาํเนินการวจิยัใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในกําหนดเวลา และประสงคจ์ะขอยุตกิารวจิยัตามโครงการทีไ่ดร้บัทุน ผูร้บัทุนจะตอ้งยื่น   คาํรอ้ง
พรอ้มชีแ้จงเหตุผลเสนอต่อผูใ้หทุ้นเพื่อขออนุมตัยิุตโิครงการ และยนิยอมชดใชค้นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน
ตามทีผู่ใ้หทุ้นเหน็สมควร รวมทัง้ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิทุนนัน้ ตลอดจนอุปกรณ์การวจิยัทัง้หมดแก่ผูใ้หทุ้น
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่ร้บัทนุไดร้บัหนงัสอืแจง้จากผูใ้หท้นุ 
 ขอ้ 11 ทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกดิขึ้นจากโครงการที่ได้รบัทุนน้ีให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ของผูใ้ห้ทุน 
สาํหรบัการจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัผูร้บัทุน ซึ่งเกดิจากการนําทรพัย์สนิทางปญัญาไปใชเ้ชงิพาณิชย์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หท้นุกาํหนด 
 ข้อ 12 การรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์และบทคดัย่อภาษาไทย/ภาษาองักฤษหรือผลงานวิจยัที่
ตพีมิพ ์ผูร้บัทุนจะตอ้งระบุขอ้ความเป็นกติตกิรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวจิยัไดร้บัทุนอุดหนุน
การวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล” หรอืภาษาองักฤษว่า “This research project is supported by Mahidol 
University”  

ขอ้ 13 เอกสารแนบทา้ยสญัญาใหถ้อืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ในกรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญา 
ขดัแยง้กบัขอ้ความในสญัญาน้ีใหถ้อืตามขอ้ตกลงในสญัญา และในกรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาน้ีขดัหรอื
แยง้กนัเองหรอืมไิดก้ล่าวไวใ้หถ้อืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยัของผูใ้หท้นุ 
 สญัญาฉบบัน้ีทําขึน้ 3 ฉบบั โดยมขีอ้ความตรงกนั คู่สญัญาทัง้ 2 ฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ
โดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และต่างเกบ็ไวฝ้า่ยละ 1 ฉบบั อกีฉบบัหน่ึงจะ
เกบ็รกัษาไวท้ี ่กองบรหิารงานวจิยั สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
 
ลงชือ่......................................................... ผูใ้หท้นุ    ลงชือ่................................................... ผูร้บัทนุ 
       (........................................................)                  (....................................................) 
            รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ     หวัหน้าโครงการวจิยั 
 
ลงชือ่........................................................ พยาน      ลงชือ่...................................................... พยาน 
    (...............................................................)                 (..................................................) 
หวัหน้าสว่นงาน/หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย              ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานวจิยั 
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ปกปิด 
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทุนจากมหาวทิยาลยัมหิดล 
คร้ังท่ี..........ระหวา่งเดือน........................พ.ศ. ...........- เดือน......................พ.ศ. ........... 

 

1. ไดรั้บอนุมติัทุนอุดหนุนการวจิยัประจาํปีงบประมาณ............................ 
A  ทุนส่งเสริมนักวจิัยรุ่นใหม่    B  ทุนส่งเสริมนักวจิัยรุ่นกลาง 
C  ทุนสนับสนุนนักวจิัยพีเ่ลีย้ง (Mentorship)    D  ทุนส่งเสริมโครงการวจิัยร่วมทุน 
E  ทุนส่งเสริมโครงการวจิัยมุ่งเป้าหมาย  

 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. การวจิยัเพ่ือแสวงหามาตรการท่ีจะควบคุมและป้องกนัโรค/ภาวะท่ีเป็นปัญหาสุขภาพหรือ
สาธารณสุขท่ีสาํคญัของประเทศไทยในปัจจุบนัและอนาคต เช่น อุบติัภยั โรคหวัใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ การติดสารเสพติด เป็นตน้ 

 9. การวจิยัเพ่ือป้องกนั/ลดปัญหาการสร้างภาวะโลกร้อน 
 10. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรนํ้า 
 11. การวจิยัและพฒันาคุณภาพชีวติตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 
 12. การวจิยัและพฒันาดา้นภาษา ศิลปวฒันธรรม เพ่ือการอนุรักษ ์

F  ทุนอุดหนุนการตั้งกลุ่มวจิัย (Research Cluster)  
G  ทุนอุดหนุนการวจิัยชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
H  ทุนอุดหนุนการวจิัย จากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 
2. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
       (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................................... 
3. ช่ือหวัหนา้โครงการ.................................................................................................................................................... 
 สถานท่ีติดต่อ................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์.....................................โทรสาร.....................................E-mail..................................................... 
4. ระยะเวลาตลอดโครงการ.................................ปี 

    เร่ิมโครงการวจิยัเม่ือเดือน................................พ.ศ. .................. ถึงเดือน.............................พ.ศ. .................. 
5.งบประมาณรวมตลอดโครงการ............................บาท (ถา้เป็นโครงการต่อเน่ืองใหร้ะบุรายปีท่ีไดทุ้นดว้ย) 
 ปีท่ี 1 (25......) ........................................บาท  
 ปีท่ี 2 (25......)........................................บาท  
 ปีท่ี 3 (25......)........................................บาท 

MMAAHHIIDDOOLL  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm  ooff  TThhee  LLaanndd  

แบบ MU: 02 

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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6. เป้าหมาย/ผลงานหลกัของโครงการ 
 เป็นการระบุผลงานหลักของโครงการคืออะไร และใคร (กลุ่มคน หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท
อุตสาหกรรม) ท่ีจะเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์หรือผูน้าํผลงานไปใช ้
7. วตัถุประสงคเ์ชิงกิจกรรม 
 เป็นการแสดงว่าโครงการจะศึกษาอะไร  เพ่ือแกปั้ญหาหรือให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคเ์ชิงจุดมุ่งหมาย  
และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนงานวจิยัของโครงการวจิยั 
8. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บของโครงการ : กรุณาอธิบายใหช้ดัเจนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี เช่น 

8.1 โครงการวิจยัสามารถก่อให้เกิดผลกระทบดา้นใดบา้ง อย่างไร (เช่น ในดา้นเศรษฐกิจ ก่อนท่ีจะมี
โครงการวิจัย  เดิมมีผลผลิตตํ่า ต้นทุนสูงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้านําเข้า  และเม่ือมี
โครงการวจิยัฯ น้ีแลว้จะมีส่วนแกปั้ญหาหรือสร้างโอกาสไดม้ากนอ้ยเพียงใด  รวมถึงการมีส่วนในการเพ่ิมศกัยภาพ
ในการผลิต/การแข่งขนัของสินคา้ และการใหบ้ริการภายในประเทศอยา่งไร และมูลค่าเท่าใด) หรือ 

8.2 โครงการวิจยัท่ีมีส่วนทาํให้วิถีชีวิต โครงสร้างทางสังคม สภาพแวดลอ้ม และสุขภาพของคนไทย
เปล่ียนแปลงไปในทางใด  หรือ 

8.3 โครงการวิจยัท่ีมีการพฒันาเทคโนโลย ี ให้ช้ีแจงวา่เทคโนโลยีหรือวิธีการท่ีเลือกให้มีขอ้ดีหรือขอ้เสีย
ไดเ้ปรียบจากเทคโนโลย ี หรือวธีิการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและแบบอ่ืน ๆ อยา่งไร 
9. รายละเอียดทางวชิาการท่ีไดรั้บจากการวจิยั 

9.1 ความกา้วหนา้ของการวจิยั ณ ช่วงเวลารายงาน 
 ส่วนน้ีถือวา่เป็นเน้ือหาหลกัของรายงาน  โปรดระบุรายละเอียดใหค้รบถว้นและชดัเจน 

เน้ือหาในส่วนน้ี  ให้ผูว้ิจยัเสนอรายละเอียดความกา้วหน้าการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  โดยผูว้ิจยัตอ้งเกร่ินนาํ
สรุปผลการวิจัยตั้ งแต่เร่ิมตน้จนถึงรายงานความกา้วหน้าคร้ังก่อนโดยย่อ  ก่อนท่ีจะเสนอรายละเอียด
ความกา้วหนา้การวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  โดยระบุถึง 

• วธีิการทดลองวจิัย 
• รายงานผลการทดลอง ท่ีได ้ ซ่ึงควรระบุขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์จากการวิจยั  และหากมีรูปภาพ แผนภูมิ 
ตาราง ภาพประกอบ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูลอ่ืน ใหใ้ส่ไวใ้นรายงานดว้ย  นอกจากน้ีผูว้ิจยัควร
แจกแจงงานวิจยัท่ีวางแผนไวใ้นขอ้เสนอโครงการเปรียบเทียบกบัสรุปผลงานวิจยัท่ีได ้ณ ช่วงเวลา
รายงาน  และระบุลกัษณะงานตามโครงการวจิยัท่ีจะดาํเนินการต่อไป  

• สรุปผลการทดลอง และวจิารณ์ผลการทดลองทีไ่ด้ 
9.2 ตารางแสดงความกา้วหนา้ของผลงานวจิยั 
นอกจากรายละเอียดในขอ้ 9.1 ใหผู้ว้จิยัแสดงตารางความกา้วหนา้ของผลงานวจิยัตามรายละเอียดในตาราง
ท่ี 9.1 ดว้ย 
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ตารางที่ 9.1 ความกา้วหนา้ของผลงานวจิยั ณ ช่วงรายงานเม่ือเทียบกบัแผนงานวจิยัทั้งโครงการ 

รายละเอียดของ
แผนงาน 

ความกา้วหนา้ผลงานวจิยั ผลงานท่ีได ้
(ระบุเทคโนโลยี
หรือวธีิการหรือ
ผลิตภณัฑ)์ 

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

1-6 
เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

เดือนท่ี 
1-6 

เดือนท่ี 
7-12 

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

 
                                    แผนงานวิจยัทั้งโครงการท่ีวางไว ้                                  ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินจนถึงปัจจุบนั 
 
ตารางที่ 9.2 เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 

ปีท่ี เดือนท่ี ผลงานท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ผลจากการปฏิบติังานจริง 
1 1-6   

7-12   
2 1-6   

7-12   
3 1-6   

7-12   
 

• งานสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไวห้รือไม่ 
ระบุรายละเอียดวา่งานวจิยัสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไปหรือไม่  หากไม่สาํเร็จใหร้ะบุเหตุผล
และปัญหาของการศึกษาวจิยั 

• อุปสรรคหรือปัญหา 
ระบุอุปสรรค  ปัญหา  และส่ิงท่ีทาํใหผ้ลการวจิยัล่าชา้ 

• แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
ระบุแนวทางท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหวา่งทาํการวจิยั  เพ่ือมิใหเ้กิด
ปัญหาเหล่าน้ีในการวจิยัท่ีจะดาํเนินต่อไป 

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

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

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

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

1 หนา้กระดาษ A4 
12. ผลงานวจิยัท่ีไดท้าํไปแลว้คิดเป็นร้อยละ.....................................ของงานวจิยั  ตลอดโครงการ 
13. ผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการวจิยั 
 ใหผู้ว้จิยัรายงานผลงานวจิยัอ่ืน ๆ ตามหวัขอ้ในตารางท่ี 13.1 ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบผลงานวจิยั การผลิต
นกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวิจยั 
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ตารางท่ี 13.1 ผลงานวจิยัอ่ืน ๆ จากโครงการวจิยั 
ผลงาน รายละเอียด 

1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 
 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 

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

1.1 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ในการ
นาํเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

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

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

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

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

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

   2. การผลิตนกัศึกษา   
 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 
 มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ ระบุช่ือนกัศึกษา/ระดบัปริญญา/ช่ือปัญหาพิเศษ-งานวจิยั-วทิยานิพนธ์/

สถานภาพการศึกษา (กาํลงัศึกษาหรือสาํเร็จการศึกษา) 
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ผลงาน รายละเอียด 
3. สิทธิบตัร 

 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.2 กาํลงัดาํเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคาํขอ
จดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปยืน่จด 

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

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการนาํเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 

         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/
หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือ
บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ

ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    (In 
preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

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

หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
 

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

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

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

ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชุม 
 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

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

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

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

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

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

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

 
1. ส่วนประกอบของรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

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

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

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

2. เอกสารประกอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 1. แบบสรุปโครงการวจิยั 

2.  รายละเอียดของส่ิงตีพิมพ ์ สิทธิบตัรหรือผลงานอ่ืน ๆ จากโครงการน้ี (ถา้มี) 
3. รายละเอยีดการจัดทาํรายงานโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
         ส่วนประกอบตอนต้น 

1. หนา้ปก (Cover) 
ระบุคาํวา่ “รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์” และช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ช่ือหัวหนา้
โครงการ หน่วยงานท่ีสังกดั และประเภททุนวิจยัท่ีไดรั้บและปีงบประมาณท่ีไดรั้บ  และให้ระบุ
ข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวทิยาลยัมหิดล” 

 

MMAAHHIIDDOOLL 
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  
WWiissddoomm  ooff  TThhee  LLaanndd  

แบบ MU: 03 

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)  
เป็นการแสดงความขอบคุณผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนการวิจยั และผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือในการวิจยั และระบุ
ข้อความกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า  “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล”  และภาษาองักฤษให้ระบุ “This research project is supported by Mahidol 
University” 

3. บทคดัยอ่ (Abstract)  
ระบุบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมีความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ A4 โดยเน้ือหาของ
บทคดัยอ่ควรระบุวตัถุประสงค ์วิธีการวจิยั และผลการวจิยัในประเดน็ท่ีสาํคญัใหก้ระชบั   ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 
และชดัเจน โดยบรรทดัสุดทา้ยของบทคดัยอ่ใหร้ะบุคาํสาํคญั (keyword) ของการวจิยัในคร้ังน้ีดว้ย 

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

 
         ส่วนประกอบเนือ้เร่ือง 

1. บทนาํ (Introduction) 
     ระบุเน้ือหาของเร่ืองท่ีเคยมีผูท้าํการวิจยัมาก่อน ความสําคญัและท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงคแ์ละ
ขอบเขตการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยัโดยสรุป ทฤษฎีและ/หรือแนวความคิดท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยั 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ  

2. เน้ือเร่ือง (Main body) 
    ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือและวิธีดาํเนินการวิจยั (Material & Method) รวมทั้งผลการวิจยั 

(Result) ฯลฯ โดยในส่วนของเน้ือเร่ืองอาจประกอบดว้ยกราฟ ตาราง และภาพ      ท่ีสามารถอธิบาย ส่ือ 
และจดัระเบียบใหเ้กิดความเขา้ใจง่าย หรือเนน้ประเดน็ท่ีสาํคญั 

3. ขอ้วจิารณ์ (Discussion) 
     เสนอเหตุผลของผลการวิจยัในขอ้ 2 ตามหลกัการทางวิชาการทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
หากมีการอา้งอิงเอกสารจากแหล่งอ่ืนในส่วนน้ีดว้ยใหใ้ชห้ลกัการเขียนอา้งอิงในหวัขอ้ 1 บทนาํ 

4. สรุปและขอ้เสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 
     สรุปประเดน็สาํคญัจากการวิจยัในคร้ังน้ี  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการวจิยัทั้งแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการวจิยั  ตลอดจนการเช่ือมโยงการวจิยัไปสู่ขั้นตอนการวจิยัและพฒันา
เพ่ือต่อยอดต่อไป  รวมทั้งประโยชน์และแนวทางในการประยกุตแ์ละแนวทางในการประยกุตใ์ช้
ผลงานวจิยัท่ีไดจ้ากโครงการ 
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         ส่วนประกอบตอนท้าย 
1. บรรณานุกรม (Bibliography) 
ระบุรายช่ือเอกสารอา้งอิงโดยเรียงลาํดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทยก่อน และตามดว้ยเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีใหเ้รียงตามลาํดบัอกัษร 

2. ภาคผนวก (Appendix) (ถา้มี) 
ส่วนน้ีจะมีหรือไม่กไ็ด ้ ภาคผนวกเป็นส่วนท่ีเสนอรายละเอียดของขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเน้ือหาของการวิจยั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ใหเ้น้ือหาในรายงานมีมากเกินไป และเพ่ือเช่ือมโยงใหท้ราบรายละเอียดของ
การวิจยัในประเดน็ท่ีสาํคญั  ซ่ึงอาจประกอบดว้ย  ขอ้มูลผลการทดลอง (Raw data) และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และประวติัของผูว้จิยั เป็นตน้ 
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แบบสรุปโครงการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 

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

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

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

(บาท) 
งบประมาณท่ีใชจ่้าย 

(บาท) 
ยอดคงเหลือ 

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

รวม    
กรณีมีเงินทุนวิจยัคงเหลือให้หวัหนา้โครงการนาํเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถา้มี)  และสมุดบญัชีเงินฝาก 

(ตน้ฉบบั) ส่งหน่วยงานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดโครงการ  เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบและทาํรายงานเสนอ
มหาวทิยาลยัต่อไป 

รหสัโครงการ 
                         (สาํหรับเจา้หนา้ท่ี) 
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8. รายช่ือครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการสนบัสนุน……………………………………………………………………….. 
9. ผลงานท่ีไดรั้บจากโครงการน้ี 
 ให้ผูว้ิจยัรายงานผลงานวิจยัตามหัวขอ้ในตารางรายละเอียดผลงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย รูปแบบผลงานวิจยั 
การผลิตนกัศึกษา การจดสิทธิบตัร  และการเสนอผลงานวจิยั 
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ผลงาน รายละเอียด 
1. รูปแบบผลงานวจิยั  ไดแ้ก่  ตน้แบบผลิตภณัฑ/์กระบวนการใหม่/เทคโนโลยใีหม่/องคค์วามรู้ 

 ยงัไม่ไดรู้ปแบบผลงานวจิยัท่ีชดัเจน 
 ไดรู้ปแบบผลงานวจิยั  ดงัน้ี (ระบุรายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละรูปแบบ) 

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

1.3 เชิงพาณิชย ์(ระบุช่ือบริษทั/องคก์ร/สถาบนั และกิจกรรมโดยยอ่ใน
การนาํเอาผลงานวจิยัไปใช)้ 

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

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

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

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

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

   2. การผลิตนกัศึกษา   

 ไม่มีการผลิตนกัศึกษาในโครงการ 

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

 3.1 จดสิทธิบตัรแลว้ ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.2 กาํลงัดาํเนินการยืน่ขอจด
สิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปจด วนั/เดือน/ปีท่ียืน่จด  หมายเลขสิทธิบตัร 
ประเทศท่ียืน่จดสิทธิบตัร 

 3.3 อยูใ่นระหวา่งเตรียมคาํขอ
จดสิทธิบตัร 

ระบุรูปแบบผลงานวจิยัท่ีนาํไปยืน่จด 

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

4. การเสนอผลงานวจิยั 
 4.1 ยงัไม่มีการนาํเสนอผลงานวจิยั 
 4.2 มีการนาํเสนอผลงานวจิยัแลว้ในรูปแบบ  ดงัน้ี 

         4.2.1 บทความทางวชิาการ   
 4.2.1.1 วารสาร (Journal)  สถานภาพ 

  ก. ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยัและ/
หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์ช่ือ
บทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
  ข. ระดบันานาประเทศ (ระบุช่ือ

ผูว้จิยัและ/หรือผูร่้วมวจิยั ปีท่ีตีพิมพ ์
ช่ือบทความ ช่ือวารสาร ฉบบัท่ี และ
เลขหนา้ท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน    
(In preparation) 

 ยืน่เอกสารแลว้ อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณา (Submitted) 

 ไดรั้บการตอบรับแลว้  อยูร่ะหวา่ง
การจดัพิมพ ์(Accepted, In press) 

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

หนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์และ
วนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
  ข. ภาษาองักฤษ (ระบุช่ือผูเ้ขียน 

ช่ือหนงัสือ ช่ือเร่ือง ช่ือสาํนกัพิมพ ์
และวนั/เดือน/ปีท่ีพิมพ)์ 

 อยูร่ะหวา่งการเรียบเรียง/เขียน   (In 
preparation) 

 ไดรั้บการจดัพิมพแ์ลว้ (Published) 
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ผลงาน รายละเอียด 
 4.2.1.3 เอกสารประกอบการ

ประชุม 
 ก.ระดบัชาติ (ระบุช่ือผูว้จิยั และ/หรือผูร่้วมวจิยั ช่ือผลงานท่ีเสนอ ช่ือ

การประชุม วนั/เดือน/ปีท่ีจดั และสถานท่ี 
          Proceeding                   Book of Abstracts 

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

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

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

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

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

          ต่างประเทศ (ระบุช่ือรางวลั/เกียรติบตัรท่ีไดรั้บ ผลงานท่ีทาํใหไ้ดรั้บรางวลั หน่วยงานท่ี
มอบรางวลั ประเทศ และวนั/เดือน/ปีท่ีไดรั้บ) 
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งานบรหิารเงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยั   
มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. 02-849-6156-8     

                                 โทรสาร.0-2849-6159 
ที ่ศธ 0517.016/ 1140 
วนัที ่   23      มถุินายน  2553 
เรือ่ง การตดิตามและประเมนิโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 2546-2550 
 

เรียน  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. แบบฟอรม์การจาํแนกรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย จาํนวน 1 ชุด  
  2. แบบฟอรม์ Executive Summary  จาํนวน 1 ชุด  
                       

 ตามที ่ไดม้กีารประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่415 เมือ่วนัพธุที ่21 พฤษภาคม 2551 และในทีป่ระชมุได้
มมีตเิหน็ควรใหม้กีารประเมนิโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2546-
2550 และไดร้บัทุนรวมวงเงินสามล้านบาทขึน้ไป โดยใหค้ณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของ
มหาวทิยาลยัตดิตามการใชเ้งนิทุนวจิยัเพือ่ประเมนิผลการดาํเนินงานของโครงการ เพือ่นํามาวเิคราะหห์าแนวทาง
ในการวางระบบในอนาคตทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของการบรหิารจดัการงานวจิยั ของมหาวทิยาลยั 
 

 ในการน้ี มหาวทิยาลยั ขอใหท้่านดาํเนินการจดัทาํเอกสารของโครงการวจิยัตามบญัชแีนบทา้ย ดงัน้ี 
   1.จดัทาํสรปุรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยของทัง้โครงการโดยจาํแนกแต่ละรายการใหล้ะเอยีด  
              ตามเอกสารหมายเลข 1 จาํนวน 1 ชุด 

2. เขยีน Executive Summary จาํนวน 1 หน้ากระดาษ A4   ประกอบดว้ยโจทยห์รอืสมมตฐิานการวจิยั  
    วธิกีารผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิข์องโครงการ  ตามเอกสารหมายเลข  2  จาํนวน 1 ชุด 
 

โดยขอใหห้วัหน้าโครงการวจิยัใหค้าํรบัรองในการใหข้อ้มลูดงักล่าวพรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อแนบทา้ย และสง่ไปยงั งาน
บริหารเงินทนุวิจยั กองบริหารงานวิจยั  สาํนักงานอธิการบดี ศาลายา ชัน้ 3  ภายในวนัท่ี  30กรกฎาคม  
2553 เพือ่นําเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัและตดิตามประเมนิผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุน
การวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ของมหาวทิยาลยั และคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่  
 

 
         (รองศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์  ไชยโรจน์) 
              รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ 
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งานบรหิารเงนิทุนวจิยั  

กองบรหิารงานวจิยั    มหาวทิยาลยัมหดิล 
                             โทร. 02-849-6156-8   โทรสาร.02-849-6159 

ที ่ศธ 0517.016/2290 
วนัที ่    15     พฤศจกิายน   2553 

เรือ่ง ขอตดิตามรายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานวจิยัตพีมิพข์องโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิ 
            งบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 2551 
เรียน  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1.  บญัชรีายชื่อโครงการวจิยัทีจ่บในปี 2551 และยงัไมส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน...... ชุด 
    เอกสารหมายเลข 1 
          2.  บญัชรีายชื่อโครงการวจิยัทีไ่ดทุ้นต่อเน่ืองในปี 2552-2554  จาํนวน...... ชุด  
    เอกสารหมายเลข 2  
          3.  บญัชรีายชื่อโครงการวจิยัทีส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ จาํนวน......ชุด เอกสารหมายเลข 3 
          4.  แบบฟอรม์รายงานฉบบัสมบรูณ์ (แบบ MU:03)  จาํนวน........ชุด 
          5.  แบบฟอรม์ Executive Summary  จาํนวน..... ชุด เอกสารหมายเลข 4  

 
เน่ืองดว้ย ในปีงบประมาณ 2554 ในการพจิารณาจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยั คณะกรรมาธกิารวสิามญั

พจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ (วช.) 
เป็นผูส้รปุผลการดาํเนินงานของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 2551  วา่มผีล
การดาํเนินงานเป็นอยา่งไร มผีลสาํเรจ็ของโครงการเพยีงใด และมกีารนําผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมอยา่งไร 
ซึง่เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตไิดแ้จง้มหาวทิยาลยัมหดิล ผา่นรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ ให้
ดาํเนินการติดตามโครงการท่ีจบในปีงบประมาณ 2551 และรายงานผลให้ วช. ทราบโดยด่วน นอกจากน้ี วช. 
ยงัขอใหม้หาวทิยาลยัประเมนิความคุม้คา่ของโครงการ ดงัน้ี 

1. ความคุม้คา่ทางวชิาการ 
2. ความคุม้คา่ทางชุมชน/สงัคม 
3. ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 
 

สาํหรบัในสว่นงานของมหาวทิยาลยัมหดิล    มโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยั ประจาํปีงบประมาณ 
2551 จาํนวน 100 โครงการ เป็นจาํนวนเงนิ 207,851,700 บาท  โดยในสว่นงานของทา่นมโีครงการวจิยัทีไ่ดร้บั
ทุนเพือ่ทาํการวจิยัจาํนวน........โครงการ เป็นจาํนวนเงนิ............บาท (..........................) และจากการ
ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้พบวา่ 

1. มโีครงการวจิยัทีจ่บในปีงบประมาณ 2551 และยงัไมไ่ดส้ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์      
จาํนวน........โครงการ   ตามเอกสารหมายเลข 1 

2. มโีครงการวจิยัทีจ่ะจบในปีงบประมาณ 2552 และ 2553 จาํนวน....... โครงการตามเอกสาร
หมายเลข 2 
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3. มโีครงการวจิยัทีส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานวจิยัตพีมิพแ์ลว้ จาํนวน...... โครงการ ตาม

เอกสารหมายเลข 3 
ในการน้ี มหาวทิยาลยัจงึขอความรว่มมอืจากผูบ้รหิารสงูสดุของสว่นงานแจง้นกัวจิยัเรง่ดาํเนินการสง่

รายงานฉบบัสมบรูณ์พรอ้มบทสรปุผูบ้รหิาร  (Executive Summary)  ภายในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553  ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 โครงการวจิยัทีจ่บในปี 2551 จาํนวน.....โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 1 ใหด้าํเนินการ

ดงัน้ี 
 1.จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ ตามแบบ MU:03 หรอืหากงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพ์

ลงวารสารแลว้ขอใหส้ง่สาํเนา Reprint โดยระบุชื่อวารสาร/ปีที/่ฉบบัที/่หมายเลขหน้าทีล่ง
พมิพ ์จาํนวน 3 ชุด  
2.จดัทาํบทสรปุบริหาร (Executive Summary) จาํนวน 1 หน้ากระดาษ A4   ประกอบดว้ย
โจทยห์รอืสมมตฐิานการวจิยั วธิกีารผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิข์องโครงการ  จาํนวน 1 ชุด ตาม
เอกสารหมายเลข  4   

กรณีท่ี 2  โครงการวจิยัทีต่่อเน่ืองในปี 2552–2554 จาํนวน.......โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 2 ให้
ดาํเนินการดงัน้ี 

1.จดัทาํรายงานความก้าวหน้า ตามแบบ MU:02 หรอืหากงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการ
ตพีมิพล์งวารสารแลว้ขอใหส้ง่สาํเนา Reprint โดยระบุชื่อวารสาร/ปีที/่ฉบบัที/่หมายเลข
หน้าทีล่งพมิพ ์มาพรอ้มรายงานความกา้วหน้า จาํนวน 3 ชุด 
2. จดัทาํบทสรปุผูบ้ริหาร (Executive Summary) จาํนวน 1 หน้ากระดาษ A4   ประกอบดว้ย
โจทยห์รอืสมมตฐิานการวจิยั วธิกีารผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิข์องโครงการ  จาํนวน 1 ชุด ตาม
เอกสารหมายเลข  4   

กรณีท่ี 3   โครงการวจิยัทีส่ง่รายงานฉบบัสมบรูณ์แลว้ จาํนวน 1  โครงการตามเอกสารหมายเลข 3 ใหจ้ดัทาํ
บทสรปุผูบ้รหิาร (Executive Summary) จาํนวน 1 หน้ากระดาษ A4   ประกอบดว้ยโจทยห์รอื
สมมตฐิานการวจิยั วธิกีารผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิข์องโครงการ  จาํนวน 1 ชุด ตามเอกสาร
หมายเลข  3  พรอ้มแนบ file เอกสาร  

โดยมหาวิทยาลยัจะจดัส่งรายช่ือของนักวิจยัดงักล่าวเป็นบนัทึกไปยงัผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 
และกรุณารวบรวมเอกสารทัง้หมดพร้อม file ข้อมูลท่ีมีรายงานฉบบัสมบูรณ์ / ผลงานตีพิมพ์ / รายงาน
ความก้าวหน้า และบทสรปุผูบ้ริหาร  จาํนวน 1 แผ่น  ส่งไปยงั งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั ชัน้ 3 
สาํนักงานอธิการบดี ศาลายา ภายในเวลาท่ีกาํหนด เพื่อนําเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยั
และตดิตามประเมนิผลงานวจิยัฯ และคณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั เพื่อประเมนิความ
คุม้คา่ของโครงการ และนําเสนอต่อรฐับาลและคณะกรรมาธกิารฯ ต่อไป 
 อน่ึง หากนักวิจยัท่านใดไม่ส่งรายงานผลการวิจยัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด มหาวิทยาลยัจาํเป็นต้อง
ส่งรายช่ือโครงการของท่านพร้อมคณะผูวิ้จยัไปยงั วช. ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการพิจารณาการรบัจดัสรร
งบประมาณในปีงบประมาณถดัไป อีกทัง้ยงัส่งผลต่อการพิจารณาภาพรวมงบประมาณของส่วนงานท่านด้วย  
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาแจง้นกัวจิยัดาํเนินการภายในเวลาทีก่าํหนดต่อไปดว้ย  จะขอบพระคุณยิง่ 

                 
(ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์  ไชยโรจน์) 
   รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ  
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Executive Summary   
 

ชื่อโครงการวจิยั........................................................................................................................................... 
ชื่อหวัหน้าโครงการ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………. 
สงักดัภาควชิา คณะ/สถาบนั โทรศพัท ์E-mail address โทรศพัท ์(กรณุาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก) 
 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวิธีวิจยั 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
ผลผลิต (Output) หมายถึง ส่ิงท่ีได้ออกมาเป็นรปูธรรม 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
ผลลพัธ ์(Outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิต 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
การนํางานวิจยัไปใช้ประโยชน์  

 ดา้นชุมชน/สงัคม 

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

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

................................................................................................................................................................... 
 ดา้นเศรษฐกจิ 

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

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

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

ขา้พเจา้..........................................................................ขอรบัรองขอ้มลูทีร่ะบุวา่เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

    หวัหน้าโครงการ 
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สรปุรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจยัท่ีได้รบั 
ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจาํปี.................. 

ชื่อโครงการ........................................................................................................................................ 
ชื่อหวัหน้าโครงการ นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….….. 
สงักดัภาควชิา คณะ/สถาบนั โทรศพัท ์E-mail address โทรศพัท ์(กรณุาระบุหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก) 

1. งบบคุลากร        รวมเป็นเงิน (บาท) 
วฒุ.ิ...............  เดอืนละ/กีค่น/กีเ่ดอืน            บาท 
วฒุ.ิ...............  เดอืนละ/กีค่น/กีเ่ดอืน            บาท 
วฒุ.ิ...............  เดอืนละ/กีค่น/กีเ่ดอืน            บาท 

2. งบดาํเนินงาน        รวมเป็นเงิน (บาท) 
    2.1 ค่าตอบแทน (โปรดระบทุกุรายการอย่างละเอียด)    (บาท) 
            หวัหน้าโครงการ         บาท 
 ผูร้ว่มวจิยัคนที ่1 (โปรดระบุชื่อ)       บาท 
 ผูร้ว่มวจิยัคนที ่2 (โปรดระบุชื่อ)       บาท 
 ผูร้ว่มวจิยัคนที ่3 (โปรดระบุชื่อ)       บาท 

ฯลฯ 
     2.2 ค่าใช้สอย   (โปรดระบทุกุรายการอย่างละเอียด)    (บาท) 
 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู (โปรดระบุกีค่ร ัง้ ๆละเทา่ไร)    บาท 

คา่ทีพ่กั             บาท 
คา่ยานพาหนะ         บาท 

 คา่เบีย้เลีย้ง (หากม)ี        บาท 
คา่จา้งพมิพเ์อกสาร        บาท 
คา่จา้งวเิคราะหข์อ้มลู        บาท 
คา่จา้งเกบ็ขอ้มลู         บาท 
คา่จดัประชุมเวทปีระชาคม (โปรดระบุจาํนวนผูเ้ขา้รว่ม/จาํนวนครัง้)   บาท 

    2.3 ค่าวสัด ุ  (โปรดระบทุกุรายการอย่างละเอียด)     (บาท) 
 1) วสัดุสาํนกังาน อาท ิกระดาษ หมกึโรเนียว (โปรดระบุรายการและจาํนวนเงนิแต่ละรายการ) บาท 
 2) วสัดุวทิยาศาสตร ์อาทเิชน่ สารเคม ี(โปรดระบุรายการและจาํนวนเงนิแต่ละรายการ) บาท 
 3) วสัดุอื่น ๆ  อาท ิคา่ถ่ายเอกสาร (โปรดระบุรายการและจาํนวนเงนิแต่ละรายการ)   บาท 
    ๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค   (โปรดระบทุกุรายการอย่างละเอียด)   (บาท) 
3. งบลงทนุ  (หากมี) โปรดระบแุต่ละรายการและจาํนวนเงินแต่ละรายการ   รวมเป็นเงิน (บาท) 

 
รวมจาํนวนเงินทัง้โครงการเป็นเงิน      รวมเป็นเงิน (บาท) 

ขา้พเจา้..........................................................................ขอรบัรองขอ้มลูทีร่ะบุวา่เป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

                             หวัหน้าโครงการ 
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      กองบรหิารงานวจิยั  มหาวทิยาลยัมหดิล 
                                                             โทร. I+49+6241-6   โทรสาร I+49+6247 

ท่ี  ศธ 0517.016/ 518     
วนัท่ี    15   เมษายน   2552 
เรื่อง   ขอใหส้ง่รายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุนจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
         ประจาํปี 2552  
 

เรียน  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รายชือ่โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จาํนวน 1 ชุด 
  2. แบบฟอรม์รายงานความกา้วหน้า (แบบ MU:02) จาํนวน 1 ชุด 
 

 ตามทีม่หาวทิยาลยัไดร้บัจดัสรรเงนิทนุอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี
งบประมาณ 2552 และมนีกัวจิยัในสว่นงานของทา่นไดร้บัเงนิทุนวจิยั จาํนวน.......... โครงการ และ
มหาวทิยาลยัไดโ้อนเงนิทนุวจิยั งวดที ่ 1 รอ้ยละ 60 ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร เป็นเงนิ
จาํนวน .............................. บาท ใหแ้ก่สว่นงานเพือ่เบกิจา่ยใหแ้ก่นกัวจิยัแลว้ ตามหนงัสอืที ่ ศธ 
0517.016/161 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2551 ความละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 
 

 ในการน้ี ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิลวา่ดว้ยการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 
ขอ้ 17(1) ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัสง่รายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยัทุกหกเดอืนและเมือ่สิน้สดุ
โครงการวจิยั ดงันัน้มหาวทิยาลยัจงึขอใหท้า่นแจง้นกัวจิยัจดัทาํรายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยั 
ตามแบบ MU : 02 จาํนวน 3 ชุด และสง่ผา่นสว่นงานมายงักองบรหิารงานวจิยั ภายในวนัที ่24 เมษายน 
2552 เพือ่นําเสนอรายงานความกา้วหน้าใหผู้พ้จิารณา ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการฯ พจิารณาโครงการวจิยัและตดิตามประเมนิผลงานวจิยัฯ เพือ่ประกอบการ
พจิารณาอนุมตัเิงนิงวดที ่2 รอ้ยละ 30 ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร 

2. สาํนักงบประมาณ เพือ่รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยเงนิทุนวจิยัจากเงนิ
งบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 2552 (ตามแบบ สงป. 2552-1) และหากนกัวจิยัทา่นใดไมส่ง่
รายงานความกา้วหน้า/สง่รายงานความกา้วหน้าลา่ชา้จะมผีลต่อการพจิารณาจดัสรร
งบประมาณในปีงบประมาณถดัไป 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาและแจง้นกัวจิยัดาํเนินการต่อไปดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 

          
         (รองศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์  ไชยโรจน์) 
             รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ  
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งานบรหิารเงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยั     
มหาวทิยาลยัมหดิล โทร. 02-849-6156-8    

                             โทรสาร.02-849-6159 
 

ที ่ศธ 0517.016/593 
วนัที ่   21    มนีาคม   2554 

เรือ่ง     ขอตดิตามผลการดาํเนินงานวจิยัของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิงบประมาณ 
           แผน่ดนิ ประจาํปี 2552 
 

เรียน  
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. แบบฟอรม์รายงานฉบบัสมบรูณ์ (แบบ MU:03)  จาํนวน 1 ชุด 
                       2. บทสรปุผูบ้รหิาร Executive Summary             จาํนวน 1 ชุด 

   

ตามหนงัสอืที ่ศธ 0517.016/1817 ลงวนัที ่16 กนัยายน 2553 มหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัขิยายระยะเวลา
การใชเ้งนิทุนวจิยั ของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรทุน จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ทีจ่ะสิน้สดุการทาํวจิยัในปี 
2552 ใหอ้กี 6 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2553-31 มนีาคม 2554  และหากสิน้สดุระยะเวลา 6 เดอืนแลว้ 
นกัวจิยัยงัไมด่าํเนินการสง่ผลงานวจิยัเพือ่ขออนุมตัเิบกิเงนิงวดสดุทา้ยมหาวทิยาลยัจะสง่เงนิทุนวจิยัดงักลา่ว
เขา้เป็นรายไดม้หาวทิยาลยั ความละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 
 

บดัน้ี ใกลส้ิน้สดุระยะเวลาดงักลา่วแลว้ แต่ยงัมนีกัวจิยับางท่านทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินการสง่รายงานฉบบั
สมบรูณ์ ตามบญัชรีายชื่อทีแ่นบ  มหาวทิยาลยัจงึขอใหท้า่นแจง้นกัวจิยัเรง่ดาํเนินการดงัน้ี 

1. จดัทาํรายงานฉบบัสมบรูณ์ ตามแบบ MU:03 หรอืหากงานวจิยัดงักลา่วไดร้บัการตพีมิพล์งวารสาร
แลว้ขอใหส้ง่สาํเนา Reprint โดยระบุชื่อวารสาร/ปีที/่ฉบบัที/่หมายเลขหน้าทีล่งพมิพ ์จาํนวน 1 ชุด  

2. จดัทาํบทสรปุบริหาร (Executive Summary) จาํนวน 1 หน้ากระดาษ A4   ประกอบดว้ยโจทยห์รอื
สมมตฐิานการวจิยั วธิกีารผลลพัธแ์ละผลสมัฤทธิข์องโครงการ  จาํนวน 1 ชุด  

พรอ้มแนบแผน่ CD file ขอ้มลูรายงานฉบบัสมบรูณ์/ผลงานตพีมิพ ์(Reprint) และ Executive Summary และสง่ไป
ยงั งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
พจิารณาประเมนิผลงานวจิยัฯ โดยผลการประเมนิดงักลา่วจะนํามาประกอบการอนุมตัเิงนิงวดและรายงานประสทิธภิาพ
ในการใชเ้งนิทุนวจิยัและสมัฤทธิผ์ลของโครงการวจิยัต่อสาํนกังบประมาณต่อไป 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาแจง้นกัวจิยัดาํเนินการภายในเวลาทีก่าํหนดต่อไปดว้ย  จะขอบพระคุณยิง่ 
 

 
           (ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์    ไชยโรจน์) 
              รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ  
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รหสัโครงการ...................................... 
ปกปิด 

แบบประเมินผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

------------------------------------------------------------- 
 
1. ชื่อโครงการ  .......................................................................................................................................... 
    .............................................................................................................................................................. 
2. หวัหน้าโครงการ    ................................................................................................................................. 
3. ปีทีไ่ดร้บัทุน    ปี ..........................       จาํนวนเงนิทนุทีไ่ดร้บั ............................. บาท   
4. ประเภททุน       

 เงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
     เงนิรายไดม้หาวทิยาลยั  

นกัวจิยัรุน่ใหม ่   นกัวจิยัรุน่กลาง ทุนสนบัสนุนนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง (Mentorship) 
   โครงการวจิยัรว่มทุน     โครงการวจิยัมุง่เป้าหมาย   
            ทุนอุดหนุนการตัง้กลุม่วจิยั (Research Cluster)     ทุนอุดหนุนการวจิยัชวีสารสนเทศ                       
(Bioinformatics) 
 

รายงานความก้าวหน้า   ครัง้ที ่1           ครัง้ที ่2    ครัง้ที ่3            
 
5. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
........................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ระยะเวลาของโครงการ ................ ปี   ตัง้แต่ ...................................    ถงึ........................................... 
 

7. วธิปีระเมนิ 

 ο  จากเอกสารโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน  ประจาํปี .................... 
 

 ο  จากรายงานความกา้วหน้าโครงการวจิยัฯ ครัง้ที.่.................. 
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8. ผลการประเมิน 
 
  8.1 ความกา้วหน้าในการดาํเนินการวจิยั 
 

เป้าหมายตามแผนงานในชว่งเวลาประเมนิ การปฏบิตัจิรงิ 
  

 
1.  .................................................................... 
     .................................................................... 
     .................................................................... 

 
1.  .................................................................. 
     ................................................................. 
     ................................................................. 

2.  ....................................................................
     .................................................................... 
     ....................................................................  

2.  .................................................................
     ................................................................. 
     ................................................................. 

3.  ....................................................................
     .................................................................... 
     .................................................................... 

3.  ..................................................................
     ................................................................. 
     ................................................................. 

4.  ....................................................................
     .................................................................... 
     .................................................................... 

4.  ...................................................................
     .................................................................. 
     .................................................................. 

5.  ....................................................................
     .................................................................... 
     .................................................................... 

5.  ..................................................................
     .................................................................. 
     .................................................................. 

 

ο  เรว็กวา่แผน ο  เป็นไปตามแผน ο ลา่ชา้
กวา่แผน 
ο  เปลีย่นแปลงจากแผน 
 
หมายเหต ุ (โปรดแสดงความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ ถา้ม)ี.............................................................. 
........................................................................................................................................................... 
 8.2 ความกา้วหน้าในเชงิพฒันาและการใชป้ระโยชน์ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 8.3 ปญัหาและอุปสรรคของการวจิยั 
 .................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... 



 

 85

ปกปิด 
 
 8.4 ขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขเพือ่ดาํเนินการวจิยัต่อไป  
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 
 8.5  การใชง้บประมาณ 
 

                              งบประมาณทีไ่ดร้บัแลว้ 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่
นกัวจิยัขอ 

งวดที ่1
(เดอืนที ่1-6) 

งวดที ่2
(เดอืนที ่7-12) 

รวม 

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

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

     รวม .................     ................

 
 
  ο  สอดคลอ้งกบักจิกรรม 
  ο  ไมส่อดคลอ้งกบักจิกรรม เพราะ........................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
9. สรุปผลการประเมนิ 
 ...................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 
 ควรไดร้บัการสนบัสนุนต่อหรอืไม ่
 ο  สนบัสนุน   ο  ไมส่นบัสนุน 
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10. ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คดิเหน็อืน่ ๆ 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 
              .................................................  
                           (..............................................) ผูป้ระเมนิ 
                 ......./............../..............    วนัทีป่ระเมนิ 
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รหสัโครงการ............................... 
ปกปิด 

แบบพิจารณารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 
ช่ือโครงการ.............................................................................................................................................. 

ช่ือผูร้บัทนุ   ...............................................................................................................................................     
สงักดั         ............................................................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 1  ความเหน็ท่ีมีต่อรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์  
1. การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 บรรลุวตัถุประสงคทุ์กขอ้  บรรลุวตัถุประสงคบ์างสว่น  ยงัไมบ่รรลุวตัถุประสงค ์
2. ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

 ดมีาก    ด ี     พอใช ้  ควรปรบัปรงุ 
 ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

3. ความสมบรูณ์ของงานวจิยั 
 ดมีาก    ด ี     พอใช ้  ควรปรบัปรงุ 
 ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................................................... 

4. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยั 
 องคค์วามรูใ้หม ่  นําไปใชท้างพาณิชย ์  นําไปประยกุตใ์ชแ้ก่สงัคม 
 นําไปใชเ้ป็นนโยบาย   อื่นๆ........................................................................................... 

 
5. ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 

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

 
ส่วนท่ี 2 สรปุความเหน็ 
  เหน็ชอบกบัรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์และเหน็ชอบใหเ้บกิเงนิงวดสดุทา้ย 10 % (กรณุาระบคุะแนน 
             เพ่ือทราบระดบัคณุภาพงานวิจยัช้ินน้ี)   คา่น้ําหนกัคะแนนทีไ่ดร้บั......................คะแนน 
          หมายเหต ุ Σpx     ดมีาก = 88-100   ด ี= 75-87 ดพีอใช ้= 62-74   พอใช ้= 50-61   
 
  ใหป้รบัปรงุก่อนอนุมตั ิ(คา่คะแนนตํ่ากวา่ 50 คะแนน) 
 
                                                 ลงชื่อ............................................................... 
                                                       (.........................................................) 
                                                             ผูพ้จิารณารายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์  
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