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คาํนํา 
 
 มหาวทิยาลยัมหดิลมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการวจิยั มี
วสิยัทศัน์ทีมุ่่งมัน่จะเป็นมหาวทิยาลยั 1 ใน 100 ของมหาวทิยาลยัโลก  และมยีุทธศาสตรป์ระการ
แรกคอื สรา้งความเป็นเลศิในการวจิยั ผูบ้รหิารจงึมนีโยบายสนบัสนุนการสรา้งนักวจิยัรุน่ใหมแ่ละ
พฒันาศกัยภาพอาจารยป์ระจาํการทีเ่พิง่เริม่ทาํวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้รวมทัง้สนบัสนุนการทาํวจิยั
แก่อาจารย/์นักวจิยัสาขาต่างๆ  เพื่อจะไดส้ามารถผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพและปรมิาณเพิม่มาก
ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นเป้าหมายการพฒันางานวจิยัเชงิคุณภาพเป็นสาํคญั รวมทัง้มผีลงานวจิยั
ตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารระดบันานาชาต ิหรอืมผีลงานในลกัษณะอื่นทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัใน
วงวชิาการ    
 และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
วชิาการจงึวางระบบการบรหิารจดัการทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดิน ให้มี
ประสทิธภิาพ คล่องตวัและโปรง่ใสม่ากยิง่ขึน้ เพื่อจะไดส้รา้งผลงานวจิยัทีเ่กดิจากการบูรณาการ
เป็นศาสตรส์าขาใหม่ เกดิการสรา้งนักวจิยัหน้าใหม่ สานการทํางานอย่างต่อเน่ืองและครบวงจร 
เกิดเครือข่ายงานวิชาการในแนวราบที่เข้มแข็ง  เชื่อมโยงระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ใน
มหาวทิยาลยัและภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพิม่อํานาจการต่อรอง
ในการแสวงหาทุนวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ภาครฐัและภาคเอกชน/ชุมชน รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรมอนัจะนําไปสูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาและวจิยัชัน้เลศิ   

และในฐานะทีก่องบรหิารงานวจิยั เป็นหน่วยงานกลางทีท่าํหน้าทีเ่ชื่อมโยงประสานงาน
ระหว่างนักวจิยัในมหาวทิยาลยักบัแหล่งทุนวจิยั หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ทัง้ภายใน
และต่างประเทศ รวมทัง้ให้คําปรึกษาแนะนําและให้การบริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลยั
เกี่ยวกบัขัน้ตอนต่าง ๆ ในการขอทุนสนับสนุน วเิคราะห ์และประเมนิผลงานของอาจารยแ์ละ
นกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนจากมหาวทิยาลยัมหดิล อกีทัง้ยงัช่วยพฒันาศกัยภาพ และความเขม้แขง็ดา้น
การวจิยัของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหดิลในสาขาต่าง ๆ จงึไดจ้ดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจ
ของผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ เพือ่เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและ
วเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของผูไ้ดร้บัทุนและเป็นแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการและ
ความคาดหวงัของนักวิจยั อีกทัง้ยงัเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรบัผู้บริหารในการวางแผนการ
พฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยัในอนาคตใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

                              ผูจ้ดัทาํ 
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II 

บทคดัย่อ 
 
 การสํารวจความพงึพอใจของผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ
ของมหาวทิยาลยัมหดิล      เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและนํามาวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ
ของผูไ้ดร้บัทุน เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของนักวจิยั 
อีกทัง้ยงัเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรบัผู้บริหารในการวางแผนการพฒันาระบบบริหารจัดการ
งานวจิยัในอนาคตของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การสาํรวจความพงึพอใจ
จงึเป็นกลไกอย่างหน่ึงในการพฒันาระบบบรหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล ซึ่งจากการ
สาํรวจความพงึพอใจของผูไ้ดร้บัทุนในปี 2552-2553 พบว่านกัวจิยัรอ้ยละ 70 ใหค้วามสนใจใน
การใหค้วามคดิเหน็ดงักล่าว      และผลความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารโดยภาพรวมทุกหวัขอ้
การประเมนิอยูใ่นระดบัความพงึพอใจ ระดบัมาก (คะแนนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.81) โดยสรุปความ
พงึพอใจได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร/การทาํสญัญารบัทุน/การเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั  

1.1การประชาสมัพนัธข์า่วสารการรบัสมคัร 3 ครัง้       อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 4.02 
1.2 ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัร 4 เดอืน          อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.88 
1.3 ระยะเวลาในการกรอกขอ้มลูเขา้ใน NRPM 3 เดอืน  อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.77 
1.4 การจดัทาํสญัญารบัทุน         อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.75 
1.5 การเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัแบง่เป็น 3 งวด  อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.61 
 

2. ด้านการติดตามผลงานวิจยั 
2.1 การแจง้เตอืนการสง่รายงานผลการวจิยัลว่งหน้า 1 เดอืน อยูใ่นระดบัมาก     คะแนนคา่เฉลีย่ 3.72 

   2.2 การจดัประชุมชีแ้จงขา่วสาร/การอบรม ปีละ 1-2 ครัง้   อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.56 
 
3. ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าท่ี  งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั 
3.1 รบัฟงัปญัหาและตอบขอ้ซกัถามอยา่งเตม็ใจ       อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 4.00 
3.2 ใหค้าํปรกึษาทีช่ดัเจนและเป็นประโยชน์ฯ          อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.92 
3.3 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ รวดเรว็   อยูใ่นระดบัมาก   คะแนนคา่เฉลีย่ 3.93 
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บทท่ี 1 
     บทนํา 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบของกองบริหารงานวิจยั 
 

กองบรหิารงานวจิยั จดัตัง้ขึน้เพือ่รองรบัการขยายตวัของกจิการวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึง่
ปจัจุบนัมงีานวจิยัสาขาต่างๆ เพิม่มากขึน้ โดยใหค้วามสําคญักบัการวจิยัทดัเทยีมกบัการผลติ
บณัฑติ เพือ่กา้วสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัในอนาคต และเป็นการสนบัสนุนนโยบายการวจิยัของ
มหาวทิยาลยั สง่เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาวทิยาการ พรอ้มทัง้เทคโนโลยขีองสาขาต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองและครบวงจร เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้ ประสบการณ์การเรยีนการสอน ความกา้วหน้า
ทางวชิาการ การชีนํ้าการพฒันา 
 
นโยบายของกองบริหารงานวิจยั 

กองบรหิารงานวจิยั มนีโยบายดาํเนินการบรหิารงานวจิยัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการวจิยั
และยุทธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล และสอดคลอ้งกบัหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัมหดิล
ดา้นการวจิยั ดงัน้ี 

1. สรา้ง สรรหา สนับสนุน และคงไวซ้ึง่นักวจิยัทีม่คีุณภาพระดบัสากล สรา้งศกัยภาพการ
แขง่ขนัดา้นการวจิยั 

2. เพือ่เป็นผูนํ้าในเวทรีะดบัชาตแิละนานาชาต ิสนบัสนุนงานวจิยัทีม่คีวามสาํคญัเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 

3. นําผลงานวจิยัและนวตักรรมสู่การสรา้งมูลค่า เพื่อพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรม โดยรว่มกบัภาครฐัและเอกชน 

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการและสิง่เอือ้อาํนวยต่อการวจิยัอยา่งครบวงจร 
5. สรา้งคลงัความรู ้และระบบเผยแพรค่วามรูสู้ส่าธารณชนและสากล 

 
วิสยัทศัน์ 
    เป็นผูนํ้าในการพฒันาการบรหิารจดัการงานวจิยัในประเทศไทย 
 
พนัธกิจ  
    นําการพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล กา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ใน 100 
ของมหาวทิยาลยัโลก ในปี 2015 
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ภารกิจ 
 

     กองบริหารงานวิจยั  เป็นหน่วยงานกลางทีม่หีน้าทีป่ระสานงานระหว่างนกัวจิยัทีท่าํงานวจิยัใน
มหาวทิยาลยักบัแหล่งทุนวจิยัของภาครฐัและเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ  ใหค้ําปรกึษาแนะนํา
และใหบ้รกิารแก่บุคลากรในมหาวทิยาลยัเกี่ยวกบัขัน้ตอนต่างๆในการขอทุนวจิยั   สนับสนุน  
วเิคราะห ์ตดิตาม และประเมนิผลงานของนกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล  
พร้อมทัง้ทําหน้าที่พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของบุคลากร
มหาวทิยาลยัมหดิลในสาขาต่างๆ โดยมหีน้าทีต่ามพนัธกจิ  มดีงัต่อไปน้ี 

1. เพิม่ประสทิธภิาพของมหาวทิยาลยัในการบรหิารจดัการ จดัสรรเงนิทุนวจิยัที่มอียู่อย่าง
คุม้คา่ 

2. แสวงหาหนทางการเพิม่ศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร เพื่อใหร้บัเงนิทุนวจิยัจาก
แหล่งทุนภายนอกมากขึน้ 

3. วเิคราะหถ์งึสาขาวจิยัทีน่กัวจิยัในมหาวทิยาลยัมคีวามเขม้แขง็ มขีดีความสามารถสงู และ
ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 

4. ส่งเสรมิและสรา้งวฒันธรรมการวจิยัใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้ส่งเสรมิให้
บุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทาํวจิยั 

5. พฒันาโครงสรา้งการสนบัสนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยั 
6. ชี้แนะและชี้นําสาขางานวิจยัที่นักวิจยัในมหาวิทยาลยัควรพฒันา เพื่อให้เป็นไปตาม

กระแสโลก  นโยบายของประเทศ  และของหน่วยใหทุ้นวจิยั 
7. ประสานงานกบับณัฑติวทิยาลยั ใหเ้ป็นฐานในการสนับสนุน ส่งเสรมิการวจิยัและการ

พฒันาคุณภาพงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษา 
8. กระตุน้ใหง้านวจิยัประสบความสาํเรจ็ในเวลาทีก่าํหนดอยา่งมปีระสทิธผิล 
9. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาศกัยภาพการเป็นผูนํ้ากลุ่มวจิยัทีด่ใีหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยั 

รวมถงึสรา้งบรรยากาศการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
10. สง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยัในสาขาเดยีวกนัและระหว่างสาขา

รวมถึงสนับสนุนงานวิจยักับภาคเอกชนในลักษณะร่วมทุนเพื่อทําโครงการวิจยัร่วม
สถาบนั 

11. สง่เสรมิความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยัมหาวทิยาลยัมหดิลกบันกัวจิยัต่างประเทศ เพื่อเสรมิ
ความสามารถในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ

12. จดัใหม้หีน่วยงานดแูลผลประโยชน์ดา้นการวจิยั 
13. บรหิารจดัการฐานขอ้มลูการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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โครงสร้างกองบริหารงานวิจยั 

 

การแบง่โครงสร้างกองบริหารงานวิจยั แบง่ออกเป็น 3 งาน ดงัน้ี 
1. งานบรหิารและสง่เสรมิการวจิยั (Research Management and Promotion Subdivision) 
2. งานบรหิารเงนิทุนวจิยั (Research Funding Management Subdivision) 
3. งานบรหิารขอ้มลูและเผยแพรง่านวจิยั (Research Information and Public Relations 

Management Subdivision) 
4. และมโีครงการจดัตัง้ศนูยเ์ครือ่งมอืศาลายา (Salaya Central Instrument Facility) 

ทีอ่ยูใ่นกาํกบั โดยในอนาคตจะเป็นหน่วยงานอสิระขึน้ตรงกบัอธกิารบด ี 
และเมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2554 มหาวทิยาลยัได้อนุมตัิจดัตัง้ศูนย์ส่งเสรมิจรยิธรรมการ

วจิยัในคน (Research Ethical Management Centre)  ซึง่แยกภารกจิออกไปจาก กองบรหิาร
งานวจิยั เพื่อทาํหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองโครงการวจิยัทีม่กีารวจิยัในคนและอบรมใหค้วามรูด้า้น
จรยิธรรมการวิจยัในคนแก่อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท เอก ของมหาวิทยาลยัและสร้าง
เครอืขา่ยคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัในคนร่วมกบัคณะกรรมการของสว่นงานต่าง ๆ ใน
สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อให้มีการพิจารณาโครงการ โดยใช้หลกัเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 
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วตัถปุระสงคข์องการสาํรวจความพึงพอใจ มีดงัต่อไปน้ี 

 
1. เพือ่วดัระดบัความพงึพอใจของผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  
2. เพือ่ทราบถงึผลการดาํเนินงานบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิและ

สามารถนําผลทีไ่ดเ้สนอต่อผูบ้รหิารเพือ่พฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยั 
3. เพื่อทราบขอ้มูลว่าจะต้องปรบัปรุงคุณภาพการบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัอย่างไรที่จะ

ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัวจิยัได ้
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  มีดงัต่อไปน้ี 
 

1. ทําให้ทราบผลการดําเนินงานบรหิารทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ และ
สามารถนําผลทีไ่ดเ้สนอผูบ้รหิารในการพฒันางานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   

2. ทาํใหส้ามารถนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบการบรหิารงานวจิยั และจุดอ่อน จุดแขง็
ของการใหบ้รกิารแก่นกัวจิยัและผูป้ระสานงาน 

3. การวดัความพงึพอใจเป็นช่องทางหน่ึงทีจ่ะช่วยใหน้ักวจิยั ผูป้ระสานงาน   มคีวามรูส้กึทีด่ใีน
การปรบัปรุงคุณภาพการบรหิารทุนอย่างต่อเน่ือง  และใหค้วามสําคญัต่อนักวจิยัและผู้
ประสานงาน 
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บทท่ี 2 
                          ทุนอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 

 

 
ความหมายของทุนอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน  

 

มหาวทิยาลยัมหดิลมนีโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัอนัดบัหน่ึง และมคีวาม
มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลก จงึสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมแ่ละพฒันา
ศกัยภาพอาจารยป์ระจําการทีเ่พิง่เริม่ทาํวจิยัใหม้ศีกัยภาพสงูขึน้ และสามารถผลติผลงานวจิยัทีม่ี
คุณภาพและปรมิาณเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นเป้าหมายการพฒันางานวจิยัเชงิคุณภาพ
เป็นสาํคญัและมผีลงานวจิยัตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาต ิหรอืมผีลงานในลกัษณะอื่น
ที่มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในวงวชิาการ เพื่อก่อใหเ้กดิผลงานวจิยัดา้นองค์ความรูใ้หม่อยู่อย่าง
ต่อเน่ือง  

มหาวิทยาลยัจึงมกีารสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจยัที่มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 
รว่มกนัทาํงานวจิยัเพื่อผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพในระดบัสากลใหม้จีาํนวนมากขึน้ รวมถงึสรา้ง
ผลงานวจิยัที่เกดิจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่ เกดิการสรา้งนักวจิยัรุ่นใหม่ เพื่อสานต่อการ
ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองทีค่รบวงจร เกดิเครอืขา่ยงานวชิาการในแนวราบทีเ่ขม้แขง็ เชื่อมโยงระหว่าง
สว่นงานต่าง ๆ ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่อํานาจ
ต่อรองในการแสวงหาทุนวจิยั และแหล่งทุนจากรฐับาล (เงนิงบประมาณแผ่นดนิ) กเ็ป็นอกีแหล่ง
ทุนหน่ึงทีม่หาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัและสง่เสรมิสนบัสนุนใหน้ักวจิยัทีม่ศีกัยภาพสงูเสนอขอทุน
อยูเ่ป็นประจาํทุกปี  

 
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง  เงนิอุดหนุนการวจิยัที่

ไดร้บัการพจิารณาจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี  โดยมหาวทิยาลยัจะตอ้งเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอ
ตัง้งบประมาณไว้ล่วงหน้า  1  ปีงบประมาณ  ตัวอย่าง เช่น  จะใช้เงินอุดหนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2554 (เริม่ 1 ตุลาคม 2553 ) ส่วนงานต่างๆ จะเสนอโครงการตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
2552 – กันยายน 2552 โดยโครงการที่เสนอขอตัง้งบประมาณจะต้องเสนอไปยงัสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะรฐัมนตร ีทาํหน้าที่
ตรวจสอบความซํ้าซ้อนของโครงการวิจยั/แผนงานวิจยั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
งานวจิยัของชาต ิผลประโยชน์ร่วมกนั และเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณแผ่นดนิทีม่อียู่อย่าง
จํากดั  ซึ่งผลการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) จะส่งไปยงัสํานัก
งบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานทําหน้าที ่ ตรวจสอบ  ตดิตามประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของ
การใช้เงนิอุดหนุนการวจิยั รวมทัง้ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ที่ได้รบัจาก
โครงการวจิยัเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด และจะมผีลต่อการไดร้บัจดัสรรวงเงนิทุนอุดหนุนการ
วจิยัทีม่หาวทิยาลยัจะไดร้บัในแต่ละปี 
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กาํหนดการรบัสมคัร 

  

ในการเสนอโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผน่ดนิ  นกัวจิยัจะตอ้งเขยีนโครงการวจิยัตามแบบ ว-1ด (สาํหรบัโครงการเดีย่ว) 
และแบบ ว-1ช (สําหรบัแผนงานวิจยั) และโครงการวิจยัย่อยให้ใช้ ว-1ด เขยีน พร้อมทัง้ key 
ขอ้มลูโครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุนเขา้ระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(National Research Project 
Management : NRPM) และส่งผ่านไปยงั ส่วนงานต้นสงักดั เพื่อใหส้่วนงานรวบรวบเสนอ
โครงการวจิยัทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัภายใน 30 กนัยายน ของทุกปี และมหาวทิยาลยัจะตอ้งเสนอ
โครงการวิจยัทัง้หมดไปยงัสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) เพื่อตรวจสอบความ
ซํ้ าซ้อนของโครงการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใน  30  ตุลาคม  ของทุกปี    ดังนั ้น
มหาวทิยาลยัมหดิลจงึมปีระกาศแจง้ไปยงัส่วนงาน เพื่อประชาสมัพนัธใ์หน้ักวจิยั/ผูท้ีส่นใจ จดัทํา
ขอ้เสนอการวจิยั โดยมกีารแจง้/ประชาสมัพนัธไ์ปยงัสว่นงาน  มดีงัต่อไปน้ี 

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

ครัง้ท่ี 2 กองบริหารงานวิจัยจะแจ้งเมื่อ วช. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครฐัเสนอขอ
งบประมาณประจาํปีอยา่งเป็นทางการ   ในชว่งเดอืนกรกฎาคม    

ครัง้ท่ี 3 กองบรหิารงานวจิยัจะแจง้/ประชาสมัพนัธ ์เมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการรบัสมคัรอกี
ครัง้ ชว่งตน้เดอืนกนัยายน ของทุกปี 
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ปฏิทินกาํหนดการรบัสมคัร   
 

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

ขอ้เสนอการวจิยั  ม ี2 ประเภท ดงัน้ี 
1. กรณีเป็นโครงการใหม่ ใชแ้บบขอ้เสนอการวจิยัตามแบบ ว-1ช (สาํหรบัแผนงานวจิยั
โดยใชแ้บบ ว-1ด สาํหรบัโครงการยอ่ย) และแบบ ว-1ด (สาํหรบัโครงการเดีย่ว) 
2. กรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง ใชแ้บบขอ้เสนอการวจิยัตามแบบ ว-1ช(สําหรบัแผนงาน
วจิยั) และแบบ ว-1ด (สําหรบัโครงการเดี่ยว) และตอ้งแนบรายงานความกา้วหน้าแผน
งานวจิยั/โครงการวจิยั ตามแบบ ต-1ช/ด  และใหส้ว่นงาน ดาํเนินการ ดงัน้ี 
  *รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้เสนอการวจิยั และส่งคณะกรรมการพจิารณา
โครงการวจิยั/ จดัเรยีงลาํดบัความสาํคญั (priority )  ตาม แบบ บช-3  ของขอ้เสนอการวจิยั
ของแต่ละสว่นงาน และสง่มหาวทิยาลยั ภายใน  30 กนัยายน  ของทุกปี 

ก.ค                          
 

วช. มหีนังสอืแจ้งหน่วยงานภาครฐั (อย่างเป็นทางการ) ให้จดัทําข้อเสนอการวจิยัของ
หน่วยงานภาครฐัที่เสนอของบประมาณ ตามมตคิณะรฐัมนตรฝี่ายวจิยั จะแจ้งไปยงัส่วน
งานเป็นครัง้ที ่2  

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

1.วช. เปิดระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(NRPM - Online)  ใหน้ักวจิยักรอกขอ้มลูเขา้
ระบบตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมและมหาวทิยาลยัจะกําหนดให ้  นักวจิยักรอกขอ้มลู แบบ 
ว-1ช/ว-1ด และแบบ ต-1ช/ด เขา้ระบบ NRPM Online ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 กนัยาย   
ของทุกปี 
2. มหาวทิยาลยัทาํหนงัสอืแจง้เตอืนไปยงัสว่นงานเป็นครัง้ที ่3 เพือ่ใหส้ว่นงานทราบวา่ใกล้
กาํหนดสิน้สดุการเสนอขอ้เสนอการวจิยัเพือ่ขอทุนอุดหนุนการวจิยั  
3.เมื่อส่วนงานส่งขอ้เสนอการวจิยัทีจ่ดัเรยีงลําดบัความสาํคญั (priority ) ตามแบบ บช- 3 
ทัง้หมดสง่ไปยงัมหาวทิยาลยั  ภายใน  30  กนัยายน ของทุกปี 
กองบริหารงานวิจยั ดาํเนินการ  ดงัน้ี 
 2.1 รวบรวม/ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอการวิจัย และส่งคณะกรรมการ 
พิจารณาโครงการวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย  ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยทัง้หมดของ
มหาวทิยาลยั 
2.2 รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทัง้หมด และนํามาจัดเรียงลําดับ
ความสําคญั (priority ) ตาม แบบ บช-3 เป็นภาพรวม และจดัทําแบบแสดงแผนความ
ตอ้งการงานวจิยัของมหาวทิยาลยัตาม แบบ ว -6  โดยส่งขอ้มลูทัง้หมดให ้วช. ภายใน 30 
ตลุาคม หากเลยกาํหนด วช.จะไมป่ระเมนิขอ้เสนอการวจิยัของหน่วยงานภาครฐันัน้ วช. 
2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการกรอกขอ้เสนอการวจิยัเขา้ในระบบ  (NRPM – Online) 
ทัง้หมด กรณีผูว้จิยักรอกขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง  กองบรหิารงานวจิยัจะตดิต่อใหผู้ว้จิยัทําการ
แก้ไข ก่อนยนืยนัการส่งขอ้มูลไปยงั  วช. ภายใน  30 ตุลาคม ของทุกปี หากขอ้มูลที่
สง่ผา่นระบบไมถู่กตอ้ง  วช. มสีทิธไิมป่ระเมนิขอ้เสนอการวจิยัดงักลา่วได ้
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กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุนอดุหนุนการวิจยั 

 

เน่ืองจากเงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ   เป็นเงนิอุดหนุนที่ไดจ้ดัสรรจาก
รัฐบาลเป็นรายปี และต้องมีหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้ามาทําหน้าที่ตามได้ร ับมอบหมายจาก
คณะรฐัมนตร ีคอืสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ และสํานักงบประมาณ  ดงันัน้กระบวนการ
พจิารณาจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  ประกอบด้วยกระบวนการพิจารณา  
3  ขัน้ตอน  ดงัน้ี 
 
ขัน้ตอนท่ี 1   กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัของส่วนงาน 

ส่วนงานจะทําหน้าที่รวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่เสนอขอตัง้งบประมาณ
ทัง้หมด เสนอคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัทําหน้าที่พจิารณากลัน่กรอง จดัเกรดและ
ลาํดบัความสาํคญั (priority)  ของโครงการ ตามแบบ บช-3 ที ่วช.กําหนด ซึง่สว่นงานอาจกําหนด
กรอบแนวทางการประเมนิ ดงัน้ี 

1. มุง่เน้นดา้นการวจิยัทีส่ว่นงานใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก 
2. โครงการวจิยัที่ดมีปีระโยชน์และสอดคล้องกบันโยบายการวจิยัของมหาวทิยาลยัและ
ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายการวจิยัของชาต ิ 

โดยใหอ้ยูใ่นลาํดบัตน้จนถงึลาํดบัสดุทา้ย โดยจดัเรยีงโครงการตามระดบัความสาํคญัดงัน้ี 
1.เกรด A  คอื   คุณภาพของโครงการดมีาก   
2.เกรด B  คอื   คุณภาพของโครงการด ี    
3.เกรด C  คอื   คุณภาพของโครงการพอใช ้

 

ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการพิจารณาโครงการวิจยัของมหาวิทยาลยั 
   มหาวทิยาลยัมคีณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัของมหาวทิยาลยั ประเมนิโครงการวจิยัที่
สว่นงานรวบรวม  มเีกณฑก์ารประเมนิ โครงการวจิยั/แผนงานวจิยั ดงัน้ี  
 1.ประเมนิโครงการ/แผนงานวจิยั โดยใชห้ลกัความเหมาะสมทางวชิาการ (Merit) ของโครงการ 
        2.ประเมนิโครงการ/แผนงานวจิยั โดยใชห้ลกั Performance-based  Research Funding 
และจดัเรยีงลาํดบัความสาํคญั (priority)ของขอ้เสนอการวจิยัตามแบบ บช-3   

3.จดัทําแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวจิยัของหน่วยงานภาครฐัตามแบบ ว - 6  
(แบบฟอรม์ที ่วช. เป็นผูก้าํหนด)  สง่ไปยงั วช. ภายในเดอืน 30 ตุลาคม ของทุกปี   
 

ขัน้ตอนท่ี 3  กระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจยัของ วช.  
วช.มีหน้าที่ตรวจสอบ  ประเมินผลข้อเสนอการวิจยัของหน่วยงานภาครฐั  ตามมติ

คณะรฐัมนตร ี โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ โดยดาํเนินการเป็นลาํดบั  ดงัน้ี 
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1. พิจารณาแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมของหน่วยงานภาครฐัที่เสนอขอ

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ...ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(แบบ ว-6)/ แบบบญัชรีายชื่อขอ้เสนอ
การวจิยั(แบบ บช -3) และประเมนิขอ้เสนอการวจิยัโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี ่วช.กําหนด 
โดยมีแนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ตามแบบ นท-1ช และแนวทางการประเมินผล
โครงการวจิยั ตามแบบ นท-1ด ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน –ธนัวาคม ของทุกปี 
 2. พจิารณาความสมบูรณ์  /ความถูกต้องในการกรอกขอ้มูลขอ้เสนอการวจิยัในระบบ
บรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM – Online) 

3. ประมวลผลและสรุปภาพรวมจํานวนขอ้เสนอการวจิยัและงบประมาณทีห่น่วยงานภาครฐั
เสนอของบประมาณ และทําการประเมนิผลภาพรวมและแผนงบประมาณการวจิยัของประเทศ เสนอ
ต่อนายกรฐัมนตรแีละหรอืรฐัมนตรทีีก่าํกบัดแูล วช. ภายในเดอืนมกราคม ของทุกปี 

4. วช. แจง้ผลการประเมนิผลใหส้าํนกังบประมาณเพื่อใชป้ระกอบการจดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั ภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์ของทุกปี 

5. วช. แจง้ผลการประเมนิผลขอ้เสนอการวจิยัใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั รบัทราบว่าขอ้เสนอ
การวจิยัไดร้บัการสนบัสนุน/ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน ภายในเดอืนมนีาคม ของทุกปี   
ดงัแผนภมิูท่ี 1 กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุน 
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แผนภมิูท่ี  1  กระบวนการพิจารณาจดัสรรทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

         
 

 
 

การจดัทาํสญัญารบัทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

มหาวิทยาลยัมหดิลได้เริ่มมกีารจดัทําสญัญารบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นปีแรกในปีงบประมาณ 2552 เน่ืองจากเป็นทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินเป็น
งบประมาณที่รฐับาลจดัสรรใหใ้นแต่ละปี ดงันัน้จงึต้องมกีารประเมนิประสทิธภิาพการใชเ้งนิวจิยัให้
คุม้คา่ รวมทัง้ประเมนิประสทิธผิลของงานวจิยัใหไ้ดผ้ลงานตามแผนทีก่าํหนด   

การจัดทําสัญญารบัทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับหวัหน้า
โครงการ โดยมพียานทัง้ 2 ฝา่ยรบัทราบขอ้ตกลง เมื่อโครงการวจิยัไดร้บัอนุมตั ิ     มหาวทิยาลยัจะ
สง่สญัญารบัทุนอุดหนุนการวจิยั   ไปยงัส่วนงานของผูร้บัทุน เพื่อใหห้วัหน้าโครงการลงนามในฐานะ
ผูร้บัทุน และใหห้วัหน้าส่วนงานหรอืผูท้ีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมายลงนามในฐานะพยานผูร้บัทุน  
เสรจ็แลว้ส่งคนืมหาวทิยาลยัลงนามในฐานะผูใ้หทุ้น และผูอ้ํานวยการกองบรหิารงานวจิยัลงนามใน
ฐานะพยานผูใ้หทุ้น  โดยแต่ละฝา่ยจะตอ้งดาํเนินการตามสญัญา มดีงัต่อไปน้ี 

1. มหาวทิยาลยัลงนาม ในฐานะผูใ้หทุ้น โดยแบ่งจา่ยเงนิอุดหนุนการวจิยัออกเป็น 3 งวด  
 
 
 

กองบริหารงานวิจยั 
• ประกาศแจง้สว่นงานเสนอโครงการตัง้
งบประมาณ 
(ใหเ้วลานกัวจิยั/สว่นงาน 6 เดอืน) 

• กองบรหิารงานวจิยัรวบรวมโครงการทัง้หมด
สง่คณะกรรมการฯ (กองบรหิารงานวจิยัใช้
เวลา 10 วนัทาํการ) 

สาํนักงานคณะกรรมการ
วิจยัแห่งชาติ (วช.) 

ตรวจสอบโครงการวจิยัตามมติ
คณะรฐัมนตร ี

คณะกรรมการพิจารณาประเมินโครงการฯ 
• คดัเลอืกโครงการทีส่มควรใหก้ารสนบัสนุนตามยุทธศาสตร์
ของมหาวทิยาลยัและ วช. 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการวจิยัเป็นภาพรวม
มหาวทิยาลยั 
(คณะกรรมการฯ ใชเ้วลาพจิารณาโครงการ 30 วนัทาํการ) 

ส่วนงาน 
• แจง้นกัวจิยัเขยีนโครงการเสนอสว่นงาน 

(ใหเ้วลานกัวจิยั 6 เดอืน) 
• สว่นงานพจิารณากลัน่กรองและจดัลาํดบั
ความสาํคญั 

• รวบรวมโครงการวจิยัเป็นภาพรวม ตาม
แบบ บช-3 เสนอมหาวทิยาลยัพจิารณา 

 

 

 

 

 

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

พจิารณากลัน่กรอง 

สาํนักงบประมาณ 



 11

 2. หวัหน้าโครงการลงนาม  ในฐานะผูร้บัทุน  ตอ้งดาํเนินงานตามทีร่ะบุในสญัญาใหเ้สรจ็ตาม
กําหนดเวลา (ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีงบประมาณ ) โดยการรบัเงนิอุดหนุนการวจิยัในแต่ละงวดผูร้บั
ทุนจะต้องส่งผลงานวจิยัและผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการฯของมหาวทิยาลยัก่อน  กรณี
ดาํเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ําหนดนกัวจิยัสามารถขยายเวลาการทาํวจิยัได ้ 2 ครัง้ ๆ ละ
ไมเ่กนิ 6 เดอืน   
 3. หวัหน้าส่วนงานหรอืผูท้ี่หวัหน้าส่วนงานมอบหมายลงนาม ในฐานะพยานผูร้บัทุน  เพื่อ
รบัทราบว่าบุคลากรในสงักดักําลงัดําเนินการทาํวจิยัอยู ่โดยไดร้บัทุนอุดหนุนจากหน่วยงานใด    อกี
ทัง้จะตอ้งยอมรบัและสนบัสนุนใหใ้ชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการทาํวจิยั 

4. ผูอ้ํานวยการกองบรหิารงานวจิยัลงนาม  ในฐานะพยานผูใ้หทุ้น  เพื่อรบัทราบถงึขอ้ตกลง
ระหวา่งฝา่ยผูใ้หท้นุและผูร้บัทุน 
 
การเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั 
 

กองบรหิารงานวจิยั เป็นหน่วยงานกลางประสานระหว่างสาํนกังบประมาณ  กองคลงัของ
มหาวทิยาลยั  และกองคลงัของส่วนงานที่ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  เมื่อสํานักงบประมาณแจง้
วงเงนิอุดหนุนการวจิยัที่มหาวทิยาลยัไดร้บัอย่างเป็นทางการ  ประมาณเดอืนพฤศจกิายน กอง
บรหิารงานวจิยั  จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนงัสอืแจง้ไปยงัสว่นงานทีน่กัวจิยัไดร้บัทุนอุดหนุน โดยใหน้กัวจิยัดาํเนินการปรบั
งบประมาณโครงการตามทีไ่ดร้บัจดัสรร   จาํแนกเป็นหมวดรายจา่ยต่างๆ ดงัน้ี  

   1.1 งบบุคลากร คอื รายจ่ายทีจ่่ายในลกัษณะ เงนิเดอืน ค่าจา้งประจํา คําจา้งชัว่คราว 
ค่าจา้งลูกจา้งตามสญัญาจา้งที่เป็นรายเดอืน และต้องปฏบิตังิานเต็มเวลา และจะต้องออกคําสัง่
จา้งจากหวัหน้าสว่นงาน 

   1.2 งบดาํเนินการ ประกอบดว้ย คา่ตอบแทน   คา่ใชส้อย และคา่วสัดุ  
พรอ้มจดัทาํสรปุรายการการใชจ้า่ยแบ่งเป็น 3 งวด ดงัน้ี  

• งวดที1่  รอ้ยละ 60  ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั   
• งวดที ่2  รอ้ยละ 30   ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  
• งวดที ่3  รอ้ยละ 10   ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั 

2. ทําหนังสือขออนุมัติในหลักการโครงการวิจัยที่ได้ร ับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณ แผน่ดนิของทุกสว่นงาน (เป็นภาพรวม) 

3. เมื่อสํานักงบประมาณส่งหนังสอือนุมตัเิงนิประจํางวดมายงัมหาวทิยาลยั  ประมาณเดือน
พฤศจิกายน กองบรหิารงานวจิยัจะทําหนังสอืขออนุมตัเิบกิจ่ายเงนิอุดหนุนการวจิยั และแจง้กองคลงั
โอนเงนิงวดที ่1 รอ้ยละ 60 ของเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  ใหทุ้กสว่นงาน   

4. กองคลงัทําฎกีาเบกิจ่ายใหส้่วนงาน  โดยทําเชค็สัง่จ่ายบญัชเีงนิอุดหนุนการวจิยัของ
สว่นงานทีไ่ดร้บัทุน  
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การส่งรายงานผลการวิจยั 
1. การส่งรายงานความก้าวหน้า 
ผูไ้ดร้บัทุนจะตอ้งเสนอรายงานความกา้วหน้าของการวจิยัเมื่อครบกําหนด 6 เดอืน นบัแต่วนัที่

ไดร้บัเงนิทุนวจิยั ตามแบบ MU:02 จาํนวน 1 ชุด มายงัมหาวทิยาลยั  ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา  โดยกอง
บรหิารงานวจิยัจะมกีารทําหนงัสอืแจง้เตอืนไปยงัสว่นงานของผูไ้ดร้บัทุน ล่วงหน้า 1 เดอืน ประมาณช่วง
เดอืนกุมภาพนัธ ์เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัทุนทราบว่า ใกลถ้งึกําหนด 6 เดอืน (เดอืนมนีาคม) ที ่ ผูไ้ดร้บัทุนตอ้ง
สง่รายงาน 

การส่งรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยั เป็นการรายงานว่าโครงการไดด้ําเนินงานไป
ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม่ เพยีงใด มปีญัหาอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไร มกีารเปลีย่นแปลงแผน
หรอืไม่ ทัง้น้ีหากมกีารเปลีย่นแปลงแผนการดําเนินงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากมหาวทิยาลยัก่อน  เมื่อ
ฝา่ยวจิยัไดร้บัรายงานความกา้วหน้าของโครงการวจิยัแลว้จะนําเสนอคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทุนฯ 
ใหค้วามเหน็ชอบจงึจะไดร้บัการเบกิจา่ยเงนิงวดที ่2 รอ้ยละ 30 ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั และ
เบกิเงนิงวดที ่3 รอ้ยละ 10 ของเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บั  ในกรณทีีเ่ป็นโครงการต่อเน่ือง   
 

2. การส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 

 ใหผู้ร้บัทุนส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงการเมื่อครบกําหนดการทําวจิยั 1 ปีงบประมาณ 
(เริม่ 1 ตุลาคม ของทุกปีและสิ้นสุด 30 กนัยายนของอกีปี) ตามแบบ MU:03  จํานวน 1 ชุด มายงั
มหาวทิยาลยัมหดิลหรอืหากโครงการวจิยัดงักล่าวไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
หรือระดบัชาติ ให้ส่งเอกสารที่ได้รบัการตีพิมพ์ จํานวน 1 ชุด มายงัมหาวิทยาลยั พร้อมทัง้ Key 
ขอ้มลูรายงานความกา้วหน้าผา่นระบบ NRPM Ongoing Monitoring  

ทัง้น้ี ในการรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์และบทคดัย่อภาษาไทย/ภาษาองักฤษหรอืผลงาน 
วิจัยที่ตีพิมพ์ ผู้ร ับทุนจะต้องระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยว่า 
“โครงการวิจยัได้รบัทุนอดุหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล” หรือภาษาองักฤษว่า 
“This research project is supported by Mahidol University”  

สําหรบัทรพัย์สนิทางปญัญาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้เป็นไปตามสญัญารบัทุนข้อ 11 
(ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิขึน้จากโครงการทีไ่ดร้บัทุนน้ีใหต้กเป็นกรรมสทิธ์ของผูใ้หทุ้น สาํหรบั
การจดัสรรผลประโยชน์ใหก้บัผูร้บัทุน ซึง่เกดิจากการนําทรพัยส์นิทางปญัญาไปใชเ้ชงิพาณิชยใ์ห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีผู่ใ้หทุ้นกาํหนด)  
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    บทท่ี 3 
ขัน้ตอนการดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจ 

 
การกาํหนดกลุ่มประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้ น้ี     ได้แก่ผู้ที่ได้ร ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดนิประจําปี 2552  จํานวน 151 คน และผู้ที่ได้ทุนฯ  ประจําปี 2553 จํานวน  
101 คน  รวมทัง้สิน้จํานวน  252  คน ซึง่กลุ่มประชากรดงักล่าวบางท่านจะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัทุน
ต่อเน่ืองปี 2552 – 2553   จงึต้องมกีารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่จะส่งแบบสอบถามโดยใช้
ตารางสาํเรจ็รปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) ทีก่ําหนดว่าจาํนวนกลุ่มประชากร 
250 คน ควรเลอืกขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีจ่าํนวน 152 คน 
 
 การกาํหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

สําหรบัเครื่องมอืในการสํารวจความพงึพอใจของผูท้ี่ได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิ
งบประมาณแผ่นดนิ ไดแ้ก่การใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งประเภทแบบสอบถามทีจ่ะทําการสาํรวจ
เป็น  2 ประเภท   ดงัน้ี 
  1.  แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นคาํถามทีต่อ้งการ
ใหผู้ต้อบสามารถเขยีนเครื่องหมาย/ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิหรอืความคดิเหน็ของตนมาก
ทีสุ่ดเพื่อต้องการดูความพงึพอใจของผูท้ี่ไดร้บัทุนมต่ีอการรบับรกิารทีก่องบรหิารงานวจิยัจดัทํา
ขึน้มมีากน้อยเพยีงใด เพื่อนําผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง/แกไ้ขการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้  โดยมปีระเดน็การ
สาํรวจความพงึพอใจ  แบ่งเป็น 5  ดา้นดงัน้ี 
 
1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร  ประกอบด้วย 

• การประชาสมัพนัธข์า่วสารการรบัสมคัรโครงการวจิยั จาํนวน 3 ครัง้ 
          ครัง้ที ่1 เตอืนเตรยีมเขยีนโครงการวจิยั ชว่งเดอืนมถุินายน 
          ครัง้ที ่2 เมือ่ วช. มหีนงัสอืแจง้อยา่งเป็นทางการ ชว่งเดอืนกรกฎาคม 
          ครัง้ที ่3 เมือ่ใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการรบัสมคัร ชว่งเดอืนกนัยายน 

• ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัรโครงการวจิยั ประมาณ 4 เดอืน (มถุินายน-กนัยายน) 
• ระยะเวลาในการแจง้ใหน้ักวจิยักรอกขอ้มูลเขา้ในระบบบรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ(NRPM 

Online) ประมาณ 3 เดอืน (กรกฎาคม-กนัยายน)  
• การจดัใหม้กีารทาํสญัญารบัทุนระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหวัหน้าโครงการ 
• วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัแบ่งเป็น 3 งวด 60:30:10 
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1.2  ความพึงพอใจด้านการติดตามผลงานวิจยั 

• ท่านมคีวามพงึพอใจในการแจง้เตอืนการส่งรายงานความกา้วหน้า (ก่อนครบ 6 เดอืน) /
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (ก่อนครบ 1 ปี) ล่วงหน้า 1 เดอืน 

• มกีารจดัประชุมชี้แจงข่าวสาร/การอบรมเพื่อใหน้ักวจิยั/ผูป้ระสานงานไดร้บัทราบขอ้มูล
ขา่วสารรวมทัง้เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั ปีละ 1-2 ครัง้ 

1.3  ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั 
• รบัฟงัปญัหาหรอืขอ้ซกัถามของผูร้บับรกิารอยา่งเตม็ใจ 
• ใหค้าํปรกึษาแนะนํา/อธบิาย/ตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็และชดัเจนเป็นประโยชน์แก่นกัวจิยั        
• ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ รวดเรว็ อยา่งเหมาะสม 

1.4  ความพึงพอใจโดยภาพรวมทัง้หมดของผูท่ี้ได้รบัทุนอยู่ในระดบัใด 
1.5 ความต้องการของผู้ท่ีได้รบัทุนท่ีต้องการให้มหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรม ในเรื่องใดบ้าง        
(สามารถเลือกได้หลายข้อ) 
 

• วธิกีารเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุน   
• วธิกีารสบืคน้ขอ้มลูผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารนานาชาต ิ   
• วธิกีารเขยีนผลการวจิยัเพือ่เสนอตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ             
• การกรอกขอ้เสนอโครงการวจิยัเขา้ในระบบ NRPM Online 
• วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
• อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

 
2. แบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open Ended Questionnaires)  

เป็นคําถามที่ไม่ได้กําหนดคําตอบไว้ให้เลือก แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รบัทุน
สามารถแสดงขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบใหบ้รกิารใน
ดา้นโครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยจดัทําหนังสอืขอความร่วมมอืไปยงักลุ่มตวัอย่าง คอืผูท้ีไ่ดร้บั
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตัง้แต่ปี 2552-2553 ทุกคน ในการกรอก
แบบสอบถามการสาํรวจความพงึพอใจในการไดร้บัทุนดงักล่าว  โดยสง่แบบสอบถามจาํนวน 152 
ฉบบั ไปยงัสว่นงานต่างๆ ทีก่ลุ่มตวัอยา่งในสงักดั  จาํนวน   25   สว่นงาน  ดงัน้ี 
1. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล             สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   12   ฉบบั  
2. คณะพยาบาลศาสตร ์                            สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    4    ฉบบั  
3. คณะเทคนิคการแพทย ์                          สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    5    ฉบบั 
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4.  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี     สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  10   ฉบบั 
5.  คณะวทิยาศาสตร ์                                สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  27   ฉบบั 
6.  คณะทนัตแพทยศาสตร ์            สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    9   ฉบบั 
7.  คณะเภสชัศาสตร ์             สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  11   ฉบบั 
8.  คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น           สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  13   ฉบบั 
9.  คณะสาธารณสขุศาสตร ์           สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    6  ฉบบั 
10. คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์          สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    1    ฉบบั 
11. คณะวศิวกรรมศาสตร ์                           สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  11    ฉบบั 
12. คณะสตัวแพทยศาสตร ์              สง่แบบสอบถาม  จาํนวน  10    ฉบบั 
13. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์       สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    3    ฉบบั 
14. คณะกายภาพบาํบดั           สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   1    ฉบบั 
15. สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้          สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   1    ฉบบั 
16. สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล                สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   9    ฉบบั 
17. สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคมศาสตร ์      สง่แบบสอบถาม จาํนวน    3    ฉบบั 
18. สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั สง่แบบสอบถาม จาํนวน    2    ฉบบั 
19. สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมและพฒันาชนบท สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   4    ฉบบั 
20. สถาบนัโภชนาการ               สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   3    ฉบบั 
21. สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซยีน       สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   1    ฉบบั 
22. วทิยาเขตกาญจนบุร ี          สง่แบบสอบถาม  จาํนวน   2    ฉบบั 
23. วทิยาลยัราชสดุา                   สง่แบบสอบถาม   จาํนวน   2   ฉบบั 
24. วทิยาลยัดุรยิางคศ์ลิป์          สง่แบบสอบถาม   จาํนวน   1   ฉบบั 
25. สาํนกัสตัวท์ดลองแหง่ชาต ิ          สง่แบบสอบถาม  จาํนวน    1   ฉบบั 

 
การวิเคราะหข้์อมลูและแปลผล  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจครัง้น้ี โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรมแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติิ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ร้อยละ (Percentage) กราฟ (Graph) และ
คา่เฉลีย่ (Mean) รวมทัง้สรปุขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายเปิด 

แสดงผลระดบัความพงึพอใจ  โดยกาํหนดเกณฑค์า่เฉลีย่ (Mean)  ดงัน้ี 
• คา่เฉลีย่  4.21  -  5.00    -    ระดบัมากทีส่ดุ 
• คา่เฉลีย่  3.41  -  4.20    -    ระดบัมาก 
• คา่เฉลีย่  2.61  -  3.40    -    ระดบัปานกลาง 
• คา่เฉลีย่  1.81  -  2.60    -    ระดบัน้อย 
• คา่เฉลีย่  1.00  -  1.80    -    ระดบัน้อยทีส่ดุ 
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ผลการสาํรวจความพึงพอใจ 
จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ

แผ่นดนิของมหาวทิยาลยัมหดิล โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
เงนิงบประมาณประจําปี 2552-2553 จํานวนทัง้สิน้ 152 คน และใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจ
เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล สําหรบัการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติใินการวเิคราะห์ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถีร่อ้ยละ (Percentage) กราฟ (Graph) และค่าเฉลีย่ (Mean) รวมทัง้สรุปขอ้มลู
จากแบบสอบถามปลายเปิด   มผีลการสาํรวจความพงึพอใจ  มดีงัต่ไปน้ี 

• จาํนวนผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  จาํนวน   152  คน 
• จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม     จาํนวน   106  คน 

                        คดิเป็น      70% 
 

สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ แบง่ออกเป็น  5 ส่วน  ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1  สรปุจาํนวนสว่นงานทีใ่หค้วามรว่มมอืในการพฒันาระบบบรหิารงานวจิยั 
            ส่วนท่ี 2  สรุปผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร โดยจําแนกตามหวัขอ้คําถามม ี3 หวัขอ้          

ดงัน้ี 
1. ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร 
2. ความพงึพอใจดา้นการตดิตามผลงานวจิยั 
3. ความพงึพอใจด้านการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที่ งานบรหิารเงนิทุนวจิยั 

กองบรหิารงานวจิยั 
ส่วนท่ี 3  สรปุผลความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารโดยภาพรวมทัง้หมด 
ส่วนท่ี 4  สรปุผลความตอ้งการของผูร้บับรกิารในเรือ่งการจดัฝึกอบรม 

            ส่วนท่ี 5   สรปุปญัหาทีพ่บและแนวทางการแกป้ญัหา 
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ส่วนท่ี   1  สรปุจาํนวนส่วนงานท่ีให้ความร่วมมือในการพฒันาระบบบริหารงานวิจยั 
 

ลาํดบั
ท่ี 

 
รายช่ือส่วนงาน 

แบบสอบถาม 
ท่ีส่งไป 

แบบสอบถาม 
ท่ีส่งคืนมา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 คณะเภสชัศาสตร ์  11 11 100 

2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์      3 3 100 

3 สถาบนัโภชนาการ      3 3 100 

4 สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 2 2 100 

5 วทิยาเขตกาญจนบุร ี 2 2 100 

6 วทิยาลยัราชสดุา 2 2 100 

7 สาํนกัสตัวท์ดลองแหง่ชาต ิ 1 1 100 

8 คณะกายภาพบาํบดั  1 1 100 

9 สถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซยีน      1 1 100 

10 คณะสตัวแพทยศาสตร ์    10 9 90 

11 คณะทนัตแพทยศาสตร ์  9 8 88.88 

12 คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 6 5 83.33 

13 คณะเทคนิคการแพทย ์                         5 4 80 

14 คณะพยาบาลศาสตร ์                           4 3 75 

15 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล           12 8 66.66 

16 สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคมศาสตร ์     3 2 66.66 

17 คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 13 8 61.53 

18 สถาบนัชวีวทิยาศาสตรโ์มเลกุล               9 5 55.55 

19 คณะวศิวกรรมศาสตร ์                         11 6 54.54 

20 คณะวทิยาศาสตร ์                               27 14 51.85 

21 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเซยี 4 2 50 
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ลาํดบั
ท่ี 

 
รายช่ือส่วนงาน 

แบบสอบถาม 
ท่ีส่งไป 

แบบสอบถาม 
ท่ีส่งคืนมา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

22 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี   10 6 40 

23 คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์        1 0 0 

24 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้ 1 0 0 

25 วทิยาลยัดุรยิางคศ์ลิป์ 1 0 0 
 

ตารางท่ี 1  สรปุจาํนวนร้อยละของส่วนงานท่ีให้ความร่วมมือในการพฒันาระบบบริหาร
งานวิจยั           

ในการส่งแบบสอบถามไปยังส่วนงานต่างๆที่ผู้ได้ร ับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผน่ดนิสงักดัอยู ่ จาํนวนทัง้สิน้  25  สว่นงาน และมสีว่นงานทีใ่หค้วามรว่มมอืในการ
พฒันาระบบบรหิารงานวจิยั สง่แบบสอบถามคนืมาคดิเป็นรอ้ยละ  ดงัน้ี   

• ส่วนงานที่ส่งแบบสอบถามคืนมาจํานวนมากที่สุด คิดเป็น 100% ของจํานวน
แบบสอบถามทีส่่งไปทัง้หมด คอื  คณะเภสชัศาสตร ์ คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์คณะกายภาพบําบดั    สถาบนัโภชนาการ   สถาบนัแหง่ชาตเิพื่อการพฒันา
เดก็และครอบครวั วทิยาเขตกาญจนบุร ีวทิยาลยัราชสุดา สํานักสตัว์ทดลองแห่งชาต ิ
และสถาบนัพฒันาการสาธารณสขุอาเซยีน   

• ส่วนงานที่ส่งแบบสอบถามคืนมาจํานวนอันดับที่2  คิดเป็น  90%ของจํานวน
แบบสอบถามทีส่ง่ไปทัง้หมด คอื คณะสตัวแพทยศาสตร ์    

• ส่วนงานที่ไม่ให้ความร่วมมอืในการพฒันาระบบบริหารงานวิจยัคิดเป็น 0%   ของ
จาํนวนแบบสอบถามทีส่ง่ไปทัง้หมด คอื คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  สถาบนั
นวตักรรมการเรยีนรู ้  และวทิยาลยัดุรยิางคศ์ลิป์           

 

ส่วนท่ี 2  สรปุผลความพึงพอใจของผูร้บับริการ โดยจาํแนกตามหวัข้อคาํถาม 
  

สว่นที ่2 เป็นการสรปุผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร โดยจาํแนกตามหวัขอ้คาํถามหลกั
ทัง้หมด 4 ขอ้คําถาม จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้  จํานวน 106 คน และมกีารกําหนดระดบั
ความคดิเหน็เป็น  5  ระดบัดงัน้ี 

5 = มากทีส่ดุ              3 = ปานกลาง 
4 = มาก                    2 = น้อย                 1= น้อยทีส่ดุ 

โดยมผีลเปรยีบเทยีบและสรปุรายละเอยีดแสดงตามตาราง  ดงัน้ี 
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ตารางสรปุจาํนวนและร้อยละของความพึงพอใจของผูร้บับริการ โดยจาํแนกตามหวัข้อคาํถาม 
         

หวัขอ้คาํถาม 

จาํ
นว

นผ
ูต้อ

บ
แบ

บส
อบ

ถา
ม ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็ 

มา
กท

ีส่ดุ
 

รอ้
ยล

ะ 

มา
ก 

รอ้
ยล

ะ 

ปา
นก

ลา
ง 

รอ้
ยล

ะ 

น้อ
ย 

รอ้
ยล

ะ 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

รอ้
ยล

ะ 

1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร               
1.1การประชาสมัพนัธข์า่วสารการ
รบัสมคัรโครงการวจิยั จาํนวน 3 
ครัง้ 

106 31 29.24 
 

51 48.11 
 

23 21.69 1 0.94 0 0 

1.1.1 ครัง้ที ่1 เตอืนเตรยีมเขยีน
โครงการวจิยัชว่งเดอืนมถุินายน            

1.1.2 ครัง้ที ่2 เมือ่ วช. มหีนงัสอื
แจง้อยา่งเป็นทางการ ชว่งเดอืน
กรกฎาคม 

           

1.1.3 ครัง้ที ่3 เมือ่ใกลส้ิน้สดุ
ระยะเวลาการรบัสมคัร ชว่งเดอืน
กนัยายน 

           

1.2 ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัร
โครงการวจิยั ประมาณ 4 เดอืน 
(มถุินายน-กนัยายน) 

106 25 23.58 55 51.88 24 22.64 2 1.93 0 0 

1.3 ระยะเวลาในการแจง้ใหน้กัวจิยั
กรอกขอ้มลูเขา้ในระบบบรหิาร
งานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRPM Online) 
ประมาณ 3 เดอืน (กรกฎาคม-
กนัยายน) 

106 23 21.70 51 48.11 27 25.47 4 3.77 1 0.94 

1.4 การจดัใหม้กีารทาํสญัญารบั
ทุนระหวา่งมหาวทิยาลยักบั
หวัหน้าโครงการ 

106 21 19.81 52 49.05 27 25.47 6 5.66 0 0 

1.5 วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทนุวจิยั
แบง่เป็น 3 งวด 60:30:10 106 22 20.75 45 42.45 28 26.41 9 8.49 2 1.88 

2. ด้านการติดตามผลงานวิจยั            

2.1 ทา่นมคีวามพงึพอใจในการ
แจง้เตอืนการสง่รายงาน
ความกา้วหน้า (ก่อนครบ 6 เดอืน) 
/รายงานฉบบัสมบรูณ์ (ก่อนครบ 1 
ปี) ลว่งหน้า 1 เดอืน 

106 19 17.92 49 46.22 32 30.18 5 4.71 1 0.94 
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หวัขอ้คาํถาม 

จาํ
นว

นผ
ูต้อ

บ
แบ

บส
อบ

ถา
ม ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็ 

มา
กท

ีส่ดุ
 

รอ้
ยล

ะ 

มา
ก 

รอ้
ยล

ะ 

ปา
นก

ลา
ง 

รอ้
ยล

ะ 

น้อ
ย 

รอ้
ยล

ะ 

น้อ
ยท

ีส่ดุ
 

รอ้
ยล

ะ 

2.2 มกีารจดัประชุมชีแ้จงขา่วสาร/
การอบรมเพือ่ใหน้กัวจิยั/ผู้
ประสานงานไดร้บัทราบขอ้มลู
ขา่วสารรวมทัง้เพือ่เป็นการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั ปี
ละ 1-2 ครัง้ 

106 14 13.20 50 47.16 34 32.07 6 5.66 2 1.88 

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั     

3.1 รบัฟงัปญัหาหรอืขอ้ซกัถาม
ของผูร้บับรกิารอยา่งเตม็ใจ 106 32 30.18 50 47.16 21 19.81 1 0.94 2 1.88 

3.2 ใหค้าํปรกึษาแนะนํา/อธบิาย/
ตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็และ
ชดัเจนเป็นประโยชน์แก่นกัวจิยั 

106 29 27.35 50 47.16 24 22.64 1 0.94 2 1.88 

3.3 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ 
รวดเรว็ อยา่งเหมาะสม 106 32 30.18 49 46.22 20 18.86 3 2.83 2 1.88 

4. โดยภาพรวมทัง้หมดท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัใด 106 15 14.15 55 51.88 34 32.07 1 0.94 1 0.94 

 
เป็นการศกึษากลุ่มผูไ้ดร้บัทุนอุดหนุนจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิประจาํปี 2552-2553 ที่

ได้รบับรกิารจากงานบรหิารทุนวจิยั  กองบรหิารงานวจิยัว่ามคีวามพงึพอใจในระดบัมาก-น้อย
เพยีงใด   ซึง่สรุปจากผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน  106  คน  พบว่าผูไ้ดร้บับรกิารทัง้ 106 คน มี
ความพงึพอใจในทุกหวัขอ้คาํถามหลกัอยูใ่นระดบัมาก  ดงัน้ี 
 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร   
 การประชาสมัพนัธข์า่วสารการรบัสมคัร 3 ครัง้                  อยูใ่นระดบัมาก   รอ้ยละ  48.11 
 ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัร 4 เดอืน                            อยูใ่นระดบัมาก   รอ้ยละ  51.88 
 ระยะเวลาในการกรอกขอ้มลูเขา้ใน NRPM Online 3 เดอืน   อยูใ่นระดบัมาก   รอ้ยละ  48.11 
 การจดัทาํสญัญารบัทุน          อยูใ่นระดบัมาก   รอ้ยละ  49.05 
   การเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยั 3 งวด                   อยูใ่นระดบัมาก   รอ้ยละ  42.45 
ดงัรปูท่ีแสดง  ดงัน้ี 
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รปูท่ี 1 ผลความพึงพอใจการประชาสมัพนัธข่์าวสารการรบัสมคัร 3 ครัง้ต่อปี 
 

 
 
รปูท่ี 2 ผลความพึงพอใจระยะเวลาการเปิดรบัสมคัรโครงการวิจยั 4 เดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความพึงพอใจระยะเวลาการเปิดรับสมคัรโครงการ 4 เดือน

  

22.64%

  

51.88%

23.58%

  

1.93%

  

0%
มากทีส่ดุ

มาก 
ปานกลาง

น้อย 
น้อยทีส่ดุ

ระดบัความพึงพอใจในการประชาสมัพนัธข่์าวสารการรบัสมคัร จาํนวน 3 ครัง้ 

0.94%  
21.69% 

  
48.11%

  
29.24%

  
0%

มากทีส่ดุ
มาก 
ปานกลาง
น้อย 
น้อยทีส่ดุ
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รปูท่ี 3 ผลความพึงพอใจระยะเวลาในการแจ้งให้นักวิจยักรอกข้อมลูเข้าระบบ NRPM 
 

ระดบัความพึงพอใจระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ NRPM

25.47%

48.11%

21.70%3.77% .094%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

 
 

รปูท่ี 4 ผลความพึงพอใจการทาํสญัญารบัทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความพึงพอใจการทาํสญัญารบัทนุ

  
25.47%

  
49.05%

19.81%5.66%
  

0.94%

มากทีส่ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ดุ
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รปูท่ี 5 ผลความพึงพอใจวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั แบง่เป็น 3 งวด 
 

ระดบัความพึงพอใจวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 3 งวด

1.88%8.49%

26.41%

42.45%

20.75%

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

 
 
2. ด้านการติดตามผลงานวิจยั 

• การแจง้เตอืนการสง่รายงานผลการวจิยัล่วงหน้า 1 เดอืน อยูใ่นระดบัมาก  รอ้ยละ  47.00% 
• การจดัประชุมชีแ้จงขา่วสารฯ ปีละ 1-2 ครัง้            อยูใ่นระดบัมาก รอ้ยละ 46.00% 

ดงัรปูท่ีแสดง ดงัน้ี 
 

รปูท่ี 1 ผลความพึงพอใจการแจ้งเตือนส่งผลงานวิจยั 
 

 
 
 

ระดบัความพึงพอใจการแจ้งเตือนส่งผลงานวิจยัก่อนครบกาํหนดล่วงหน้า 1 เดือน 

  
17.92%

  
46.22%

  
30.18%

  
4.71%

  
0.94%

มากทีส่ดุ
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อยทีส่ดุ
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รปูท่ี 2 ผลความพึงพอใจการจดัประชมุช้ีแจงข่าวสาร/การจดัฝึกอบรม 

 

 
 
3. ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าท่ีงานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั 

3.1 รบัฟงัปญัหาและตอบขอ้ซกัถามอยา่งเตม็ใจ      อยูใ่นระดบัมาก  รอ้ยละ 47.16% 
3.2 ใหค้าํปรกึษาทีช่ดัเจนและเป็นประโยชน์ฯ         อยูใ่นระดบัมาก  รอ้ยละ 47.16% 
3.3 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพฯ      อยูใ่นระดบัมาก  รอ้ยละ 46.22% 

ดงัรปูท่ีแสดง ดงัน้ี 
 
รปูท่ี 1  ผลระดบัความพึงพอใจในการรบัฟังปัญหาหรือตอบข้อซกัถาม 

 

 
 

ระดบัความพึงพอใจการจดัประชมุช้ีแจงข่าวสาร/การจดัฝึกอบรม

  
32.07% 

47.16%

  
13.20%

  

5.66% 

  

1.88%

มากทีส่ดุ

มาก 

ปานกลาง

น้อย

น้อยทีส่ดุ

ระดบัความพึงพอใจในการรบัฟังปัญหาหรือข้อซกัถามอย่างเตม็ใจ 

1.88%

47.16%

30.18%
0.94%

21%
มากทีส่ดุ
มาก 
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ดุ
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ระดบัความพึงพอใจในการรบัฟังปัญหาหรือข้อซกัถามอย่างเตม็ใจ 

1.88%

47.16%

27.35%
0.94%

22.64%
มากทีส่ดุ
มาก 
ปานกลาง
น้อย 
น้อยทีส่ดุ

 
รปูท่ี 2  ผลระดบัความพึงพอใจในการให้คาํปรึกษาแนะนํา/อธิบาย/ตอบข้อสงสยัฯ 

 

 
รปูท่ี 3  ผลระดบัความพึงพอใจในการให้บริการด้วยความสภุาพ รวดเรว็ อย่างเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการด้วยความสภุาพ รวดเรว็

1.88%

46.22%

30.18%
2.83%

18.86%
มากทีส่ดุ
มาก 
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ดุ
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ส่วนท่ี 3  สรปุการประเมินผลความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยภาพรวมทัง้หมด 

 
ส่วนที่ 3 เป็นการสรุปผลความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยภาพรวมทัง้หมดที่

ผูร้บับรกิารไดร้บั โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้  จาํนวน 106 คน โดย
คดิคะแนนและเกณฑร์ะดบัความพงึพอใจ  ดงัน้ี 

ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็     น้อยทีส่ดุ     มคีา่คะแนน     1 
ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็     น้อย           มคีา่คะแนน     2 
ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็     ปานกลาง    มคีา่คะแนน     3 
ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็     มาก           มคีา่คะแนน     4 
ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็     มากทีส่ดุ      มคีา่คะแนน    5 

และคา่คะแนนเฉลีย่ ดงัน้ี 
คะแนนคา่เฉลีย่  4.21-5.00    หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็    มากทีส่ดุ 
คะแนนคา่เฉลีย่  3.41-4.20    หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็    มาก                              
คะแนนคา่เฉลีย่  2.61-3.40    หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็    ปานกลาง                        
คะแนนคา่เฉลีย่  1.81-2.60   หมายถงึ    ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็    น้อย 
คะแนนคา่เฉลีย่  1.00-1.80    หมายถงึ   ระดบัความพงึพอใจ/ความคดิเหน็    น้อยทีส่ดุ                     

 

โดยมผีลเปรยีบเทยีบและสรปุรายละเอยีดแสดงตามตารางที ่3  ดงัน้ี 
 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

จาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถาม

(N) 

คะแนน
ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร 
1.1 การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการรบัสมคัรโครงการวจิยั 

จาํนวน 3 ครัง้ 
• ครัง้ที่ 1 เตอืนเตรยีมเขยีนโครงการวจิยัช่วงเดอืน
มถุินายน 

• ครัง้ที ่2 เมื่อ วช. มหีนังสอืแจง้อย่างเป็นทางการ 
ชว่งเดอืนกรกฎาคม 

• ครัง้ที่ 3 เมื่อใกลส้ิน้สุดระยะเวลาการรบัสมคัร ช่วง
เดอืนกนัยายน 

 
106 

 

 
4.02 

 
 
 

 
มาก 

1.2 ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัรโครงการวจิยั ประมาณ 4 
เดอืน (มถุินายน-กนัยายน 

106 3.88 
 

มาก 

1.3 ระยะเวลาในการแจง้ใหน้กัวจิยักรอกขอ้มลูเขา้ในระบบ
บรหิารงานวจิยัแห่งชาต ิ (NRPM Online) ประมาณ 3 
เดอืน (กรกฎาคม-กนัยายน) 

106 3.77 มาก 
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เกณฑก์ารพิจารณา 

จาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถาม

(N) 

คะแนน
ค่าเฉล่ีย 

( ) 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

1.4 การจดัให้มกีารทําสญัญารบัทุนระหว่างมหาวทิยาลยั
กบัหวัหน้าโครงการ 

106 3.75 มาก 

1.5 วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัแบง่เป็น 3 งวด 60:30:10 106 3.61 มาก 
2. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร 
2.1 ท่านมคีวามพงึพอใจในการแจ้งเตือนการส่งรายงาน
ความกา้วหน้า (ก่อนครบ 6 เดอืน) /รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
(ก่อนครบ 1 ปี) ลว่งหน้า 1 เดอืน 

 
106 

 
3.72 

 
มาก 

2.2 มีการจัดประชุมชี้แจงข่าวสาร /การอบรมเพื่อให้
นกัวจิยั/ผูป้ระสานงานไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารรวมทัง้เพื่อ
เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั ปีละ 1-2 ครัง้ 

106 3.56 มาก 

3. ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุน
วิจยั  กองบริหารงานวิจยั 
3.1 รบัฟงัปญัหาหรอืขอ้ซกัถามของผูร้บับรกิารอยา่งเตม็ใจ

 
 
106 

 
 
4.00 

 
 

มาก 

3.2 ให้คําปรกึษาแนะนํา/อธบิาย/ตอบขอ้สงสยัได้ตรง
ประเดน็และชดัเจนเป็นประโยชน์แก่นกัวจิยั 

106 3.92 มาก 

3.3 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ รวดเรว็ อยา่งเหมาะสม 106 3.93 มาก 
คะแนนเฉล่ียรวมความพึงพอใจ 106 3.81 มาก 

  = คา่คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ      N = จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด  
สรปุผล 

จากตารางที ่3 แสดงผลการประเมนิเป็นค่าเฉลีย่พบว่า  ผูท้ีไ่ดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจาก
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจาํปี 2552-2553 ผลความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิารโดยภาพรวมทุก
หวัขอ้การประเมนิในครัง้น้ีเป็น  3.81 อยูใ่นระดบัความพงึพอใจ ระดบัมาก เมื่อจาํแนกตามหวัขอ้การ
ประเมนิพบวา่ 

1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร   
ในเรือ่ง1)การประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรโครงการวจิยั 3 ครัง้ต่อ 1ปี   2)ระยะเวลาการรบั

สมคัรโครงการวจิยัประมาณ 4 เดอืน 3)ระยะเวลา กรอกขอ้มูลลงในระบบ(NRPM Online) 
ประมาณ 3 เดอืน  4) การทาํสญัญาระหว่างมหาวทิยาลยักบัหวัหน้าโครงการ  5)วธิกีารเบกิจ่าย
เงนิทุนแบ่งเป็น 3 งวด  ผูไ้ด้รบัทุนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

2. ความพึงพอใจด้านการติดตามผลงานวิจยั   
โดยมกีารกําหนดใหท้ําการแจง้เตอืนการส่งรายงานความก้าวหน้า (ก่อนครบ 6 เดอืน)/

รายงานฉบบัสมบูรณ์ (ก่อนครบ 1 ปี) ล่วงหน้า 1 เดอืน  รวมทัง้กําหนดใหม้กีารจดัประชุมชีแ้จง
ขา่วสารใหแ้ก่นกัวจิยัและผูป้ระสานงาน ปีละ 1-2 ครัง้ ผูไ้ด้รบัทุนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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3. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุนวิจยั กอง

บริหารงานวิจยั ในเรื่อง1) รบัฟงัปญัหาหรือข้อซักถามของผู้รบับริการอย่างเต็มใจ 2) ให้
คําปรกึษาแนะนํา/อธบิายตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็และชดัเจนเป็นประโยชน์แก่นักวจิยั 3)
ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ รวดเรว็ อยา่งเหมาะสม ผูไ้ด้รบัทุนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
 
ส่วนท่ี 4  สรปุผลความต้องการของผูร้บับริการในเรื่องการจดัฝึกอบรม 

 
จากแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน จํานวนทัง้หมด 106 คน พบว่าผู้ที่ได้รบัทุนมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจดัการ
ฝึกอบรม  จาํนวน 6 หวัขอ้โดยเรยีงลาํดบัความตอ้งการจากมากสดุไปน้อยสดุไดด้งัน้ี   คอื 

  1. การเขยีนผลการวจิยัเพือ่เสนอตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ   คดิเป็นรอ้ยละ 26 
  2. วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั                 คดิเป็นรอ้ยละ 24 

 3. การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุนอุดหนุนการวจิยั  คดิเป็นรอ้ยละ 22 
          4. การกรอกขอ้เสนอโครงการวจิยัเขา้ในระบบ NRPM Online        คดิเป็นรอ้ยละ 16 
          5. การสบืคน้ขอ้มลูผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารนานาชาต ิ   คดิเป็นรอ้ยละ  8 
 6. การฝึกอบรมอื่นๆ                                                  คดิเป็นรอ้ยละ  2 
     6.1 การขอทุนอุดหนุนจากภายนอก   เชน่  ทุนสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
     6.2 การจดัทาํบญัชโีครงการ 
              6.3 การอบรมระบบพีเ่ลีย้งนกัวจิยั/Cluster 
              6.4 การใชป้ระโยชน์จาก Patent file 

 
 
 
 
 
 
 
 



 29

       บทท่ี 4 
      ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ไขปัญหา   

 
 

ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
  

จากข้อมูลที่ทําการสํารวจความพงึพอใจพบว่าในการปรบัเปลี่ยนกระบวนการบรหิาร
งานวิจยัไม่ว่าจะด้านการพิจารณาจดัสรรทุน  ด้านการเบิกจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวิจยั การ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร แล้วกต็าม แต่กย็งัพบปญัหาอกีหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น   
4 ดา้น ดงัน้ี 
 

ด้านการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรโครงการ/การ Key ข้อมลูในระบบ NRPM  
1. การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการรบัสมคัรโครงการวจิยัทีผ่่านมาเป็นการแจง้มาทางส่วนงาน ซึ่ง
เป็นการแจง้มาเป็นทอด ๆ กวา่จะถงึนกัวจิยัมกัจะจวนตวัใกลห้มดเวลาแลว้  

2. การประชาสมัพนัธใ์นการรบัสมคัรโครงการวจิยั อาจใชส้ื่อสารทาง Internet มากขึน้ เช่น มกีาร
สง่ผา่นทาง E-mail หรอืสง่มาทาง Internet ของแต่ละสว่นงาน 

3. มหาวทิยาลยัควรมกีารตรวจเยีย่มใหค้ําแนะนําเป็นกลุ่ม ๆ ตามสาขาวชิาจะดมีาก เพื่อกระตุ้น
ใหน้กัวจิยัสมคัรขอรบัทุน 

4. ควรมกีารประกาศรบัสมคัรโครงการวจิยัมากกวา่ 1 ครัง้ใน 1 ปี 
5. น่าจะมกีารประชุมชีแ้จงนกัวจิยั/สว่นงานมากกวา่ปีละ 3-4 ครัง้ 
6. ยงัไมเ่ขา้ใจวธิกีารกรอกขอ้มลูลงในระบบ NRPM Online ตอนทีส่มคัรโครงการวจิยัเพือ่ขอทุน 
7. การกรอกระบบ NRPM Online ยุง่ยากมาก เสยีเวลาและระบบไมน่ิ่ง  
 
 

ด้านการติดตามผลงานวิจยัและแบบฟอรม์การเขียนรายงาน 
1. ช่วงเวลาทีน่ักวจิยัตอ้งส่งรายงานความกา้วหน้าจะตรงกบัเวลาเปิด/ปิดเทอม ซึง่ตอ้งเร่งทํางาน
ทัง้ 2 ดา้น (งานการสอน-ตรวจขอ้สอบ/ตดัเกรดและงานวจิยั-ส่งรายงานความกา้วหน้า)  จงึทํา
ใหน้กัวจิยัมทีาํงานวจิยัไมเ่ป็นไปตามแผนงานทีก่าํหนด 

2. แบบฟอรม์การสง่รายงานความกา้วหน้า(แบบ MU 02.)  มคีวามเยิน่เยอ้ ซํ้าซอ้นกบัแบบฟอรม์
การตามงานของ วช. จงึตอ้งใชเ้วลาในการเขยีนมาก ควรทาํแบบสรปุสัน้ ๆ  

 

ด้านการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั 
1. การไดร้บัเงนิทุนวจิยัล่าชา้เกนิไปมาก ทาํใหก้ารทาํวจิยัไมม่ปีระสทิธภิาพ 
2. การแจง้ขา่วสารเรือ่งการเบกิจา่ยเงนิบางครัง้ล่าชา้ และไปปะปนกบัเงนิงวดทีต่อ้งเบกิครัง้ต่อไป  
3. ขัน้ตอนการเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัคอ่นขา้งล่าชา้ และไมส่อดคลอ้งกบัระยะเวลาการทาํวจิยั 
 
 
 
 
 
 



 30

 
 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั 
ขอชื่นชมการทํางานของเจา้หน้าที่งานบรหิารเงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยัที่มคีวาม

สภุาพ พดูจารืน่ห ูนุ่มนวล และพยายามใหข้อ้มลูในสิง่ทีส่งสยัอยา่งดยีิง่ ขอขอบคุณมาก ๆ เพราะ
เป็นผูห้น่ึงทีส่อบถามทางโทรศพัทบ์่อยครัง้ทีส่ดุ  
 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
ด้านการประชาสมัพนัธข่์าวสารการรบัสมคัรโครงการ/การ Key ข้อมลูในระบบ NRPM 
1. ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัมชี่องทางในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในการประกาศรบัสมคัรของ 

ทุนอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ อยูแ่ลว้ 3 ชอ่งทาง คอื 
1.1 การประชาสมัพนัธท์างสารมหาวทิยาลยั 
1.2 การประชาสมัพนัธแ์ละมขีอ้มลูแบบฟอรม์ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัวจิยัสามารถ download ไดท้ี ่ 

Internet ของมหาวทิยาลยั (ใน web ของกองบรหิารงานวจิยั) 
1.3 การส่งเอกสารต่าง ๆ ไปยงัทุกส่วนงานล่วงหน้าก่อนประกาศรบัสมคัรจรงิและเมื่อ วช. 

แจง้ประกาศอยา่งเป็นทางการ 
แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลยัจะเพ่ิมช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ้น อีก 2 
ช่องทาง ดงัน้ี 

1. การแจง้นกัวจิยัทีเ่คยไดร้บัทุนและเป็นโครงการต่อเน่ืองใหเ้ตรยีมเขยีนโครงการเพื่อขอ
ทุนต่อเน่ือง ผา่นทาง E-mail ของนกัวจิยัโดยตรง 
2.การแจ้งเตือนผ่านผู้ประสานงานของทุกส่วนงาน (ผู้ประสานงาน หมายถึงผู้ที่
มหาวทิยาลยัแจง้ใหทุ้กส่วนงานแต่งตัง้ ผูป้ระสานงานระหว่างนักวจิยัและกองบรหิาร
งานวจิยั โดยมหีน้าที ่ตดิตามการส่งผลงานวจิยั  แจง้ขา่วสารการสมคัรทุน การ Key
ขอ้มลูในระบบ NRPM) โดยกองบรหิารงานวจิยัจะแจง้ขอ้มลูทางโทรศพัท ์ และทาง E-
mail ของผูป้ระสานงานโดยตรงเพือ่แจง้ต่อนกัวจิยัอกีครัง้ 

2.  การแจง้เตอืนใหค้ณาจารย/์นักวจิยัเขยีนโครงการวจิยัเพื่อขอทุนล่วงหน้าเพิม่อกี 2 เดอืน คอืจาก
เดมิแจง้เดอืน มถุินายน ของทุกปี ไดป้รบัเวลาเรว็ขึน้โดยแจง้เตอืนครัง้ที ่1 ช่วงเดอืนเมษายน ของ
ทุกปีแทน เพือ่ใหน้กัวจิยัมเีวลาเตรยีมเขยีนโครงการมากยิง่ขึน้  

3. การจดัประชุมทัง้ระดบัคณบดฝีา่ยวจิยัของทุกสว่นงานและระดบัปฏบิตักิาร (ผูป้ระสานงานของ
สว่นงาน) เพิม่เป็นปีละ 2-3 ครัง้ต่อปี ซึง่ทีผ่า่นมามหาวทิยาลยัมกีารประชุมชีแ้จงขา่วสารโดย 
กองบรหิารงานวจิยั ปีละ 1-2 ครัง้ ทัง้ระดบัรองคณบดฝี่ายวจิยัของทุกส่วนงาน และระดบั
ปฏบิตักิาร (ผูป้ระสานงานสว่นงาน)  อยูแ่ลว้ 

4.  การจดัฝึกอบรมการกรอกขอ้มลูในระบบ NRPM  Pre-audit ใหน้กัวจิยั/ผูป้ระสานงานประจาํทุกปี
อยู่แลว้ในช่วงเดอืน กรกฎาคม  เน่ืองจากระบบ NRPM Pre-audit จะเปิดระบบในช่วงเดอืน 
กรกฎาคม-ตุลาคม ของทุกปี ซึง่ทีผ่า่นมาไดม้กีารจดัอบรมไปแลว้ทัง้หมด 3 รุน่ ๆ ละ 70 ทา่น 
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5.  นกัวจิยัควรเรง่ Key ขอ้มลูในระบบ NRPM  Pre-audit ในช่วงเดอืน กรกฎาคม – 15 กนัยายน ของ
ทุกปี เน่ืองจากทีผ่่านมานักวจิยัมกัเขา้ไป Key ขอ้มูลโครงการวจิยัทีเ่สนอขอทุนในช่วงใกลปิ้ด
ระบบ และเมือ่มกีารใชง้านพรอ้มกนัมาก ๆ จะเกดิ Server Error  เพราะระบบรองรบัทัว่ประเทศ 

ด้านการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยั 
1. กองบรหิารงานวจิยัไดม้คีวามร่วมมอืกบักองคลงันําแนวคดิ Lean มาใชเ้พื่อลดขัน้ตอนการ

เบกิจ่ายเงนิทุนวจิยั จากเดมิใช้เวลาในการเบกิจ่ายอยู่ที่ 45 วนัทําการ ปจัจุบนัลดลงเหลอื
เพยีง 10 วนัทาํการ 

2. กองบรหิารงานวจิยัไดม้คีวามรว่มมอืกบัศูนยบ์รหิารจดัการความเสีย่ง จดัทาํแนวทางประเมนิ
ความเสีย่งในการดาํเนินโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน เพือ่ใหน้กัวจิยัไดต้ระหนกัถงึเหตุการณ์ความ
เสีย่งที่จะทําใหโ้ครงการวจิยัอาจดําเนินการล่าชา้หรอืไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา และส่งผล
กระทบต่อวตัถุประสงคข์องโครงการ 

3. กองบรหิารงานวจิยัไดร้เิริม่มแีนวทางในการแจง้ขา่วสารเรื่องการเบกิจ่ายเงนิทุนวจิยัผา่นทาง 
E-mail โดยแจง้ไปยงันกัวจิยัและผูป้ระสานงานของสว่นงาน โดยจะเริม่แจง้นกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุน
ในปี 2554 หรอืผูท้ีส่นใจสามารถสง่ E-mail แสดงความตอ้งการในการรบัขา่วสารขอ้มลูเรื่อง
การเสนอโครงการวจิยัมายงังานบรหิารเงนิทุนวจิยัได ้

4. นกัวจิยั/ผูป้ระสานงานของสว่นงานควรศกึษาระเบยีบ ประกาศมหาวทิยาลยัฯ ใหเ้ขา้ใจและ 
     ควรรบัรูข้า่วสารจากมหาวทิยาลยัอยา่งสมํ่าเสมอ   

 
ด้านการติดตามผลงานวิจยัและแบบฟอรม์การเขียนรายงาน 
1. มหาวทิยาลยัควรมกีารปรกึษาหารอืร่วมกบั วช. เพื่อหาแนวทางแกไ้ขในเรื่องของแบบฟอรม์

การรายงานผลการวจิยัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เน่ืองจากมหาวทิยาลยัตอ้งการรายงาน
ทีม่เีน้ือหาและผลการวจิยัทีช่ดัเจนว่าไดอ้ะไร  เพื่อประกอบการรายงานต่อสาํนักงบประมาณ 
วุฒสิภา และคณะกรรมาธกิารฯ 

2. ส่วนงานควรมกีารประชุมเพื่อศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรค ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อวางแผนการ
แก้ไขปญัหาอย่างสมํ่าเสมอ และควรรายงานใหม้หาวทิยาลยัทราบเพื่อร่วมกนัแก้ไขปญัหา
และเป็นแนวทางในการพฒันาระหวา่งมหาวทิยาลยักบัสว่นงาน 

 
ข้อเสนอแนะของนักวิจยั  
 
ด้านการประชาสมัพนัธข่์าวสาร 
1.  ในกรณีทีโ่ครงการไมผ่า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ  ควรมกีารแจง้เหตุผลใหว้่าอะไรคอื

ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีไ่ม่ผ่าน  เพื่อช่วยนักวจิยัในการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาการเขยีน
โครงการในปีต่อไป 

2.  ควรมกีารอบรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ใหม้คีวามเขา้ใจในเรื่องต่างๆใหต้รงกบักองบรหิาร
งานวจิยักาํหนด เพราะเจา้หน้าทีส่ว่นงานใหข้อ้มลูคอ่นขา้งสบัสนไมต่รงกนั 
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3.  ควรประชาสมัพนัธข์า่วสารเกีย่วกบัแหล่งทุนอื่นๆ ใหท้ัว่ถงึทุกคนอยา่งรวดเรว็ เพราะบางครัง้
ขอ้มลูมาถงึทีค่ณะกใ็กลถ้งึวนัหมดกาํหนดสง่เอกสาร 

 
ด้านงบประมาณการวิจยั 
1.  การไดร้บังบประมาณปีต่อปีทาํใหไ้มส่ามารถจดัจา้งผูช้ว่ยวจิยัไดต่้อเน่ือง และทาํใหก้ารวจิยัไม ่

สามารถเดนิหน้าไปอย่างต่อเน่ืองได้ เพราะไม่ทราบแน่ชดัว่าปีต่อไปจะได้รบังบประมาณ
สนบัสนุนหรอืไม ่

2.  การปรบัลดงบประมาณทีข่อมามากเกนิไป (30%)  โดยไมท่ราบล่วงหน้าทาํใหก้ารทาํวจิยัตาม
จุดประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้มค่รบถว้นและไมส่มบรูณ์ 

3.  การจดัการดําเนินงานต่างๆ ปจัจุบนัเป็นระบบทีด่อียู่แลว้ เพยีงแต่ผูร้บัทุนตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจ
และใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิทีเ่ขา้ใจระบบมาช่วยดาํเนินการเรื่องจดัซือ้จะไมม่ปีญัหา  โดยเฉพาะ
กลุ่มวจิยัทีม่ผีูว้จิยัหลายคน 

 
ด้านแบบฟอรม์การรายงานผลการวิจยั 
1.  การส่งรายงานความก้าวหน้ามีความซํ้าซ้อนทัง้ของ วช. และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลาย

แบบฟอรม์ใหร้ายงาน หากเป็นไปไดน่้าจะช่วยลดงานและความซํ้าซอ้นลงเพื่อใหน้กัวจิยัไดใ้ช้
เวลาทํางานวิจยัให้เต็มที่ อาทเิช่น ให้รายงานเพยีงฟอร์มเดียวทัง้ วช. และมหาวิทยาลยั  
นอกจากน้ี  การใชร้ะบบ NRPM Online รว่มไปกบัการสง่ Hardcopy และ CD  ถอืเป็นความ
ซํ้าซอ้นอย่างมาก  เพราะลอง list ออกมาดวู่าใน 1 ปี ม ีform และรายงานต่างๆทีต่อ้งส่งมี
จาํนวนมาก 

ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆของนักวิจยั 
1.  มหาวทิยาลยัควรจดัโครงการรว่มกบัสว่นงานต่างๆ ในการใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญ Edit manuscripts  

และใหค้ําแนะนําในการเตรยีมและตอบคําถามของ reviewer  และสรา้งตวัชี้วดัในการ
ขบัเคลื่อนการตพีมิพผ์ลงานวจิยัไปในระดบันานาชาต ิ ทีม่คี่า impact factor  สง่โดยเป็นการ 
pool  resource ของผูเ้ชีย่วชาญรว่มกนัซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

2.  มหาวทิยาลยัควรหาเวทใีหก้บันกัวจิยัไดแ้สดงผลงานงานวชิาการ  และสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใหไ้ดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัในลกัษณะต่างๆ มากขึน้ โดยจดัใหม้กีารประชุมวชิาการระดบั
มหาวทิยาลยั 

3.  ถา้สามารถพฒันาฐานขอ้มลูงานวจิยั/นกัวจิยันํามาใชว้างแผนยุทธศาสตรง์านวจิยั ในดา้นของ
สขุภาพแบบองคร์วมไดจ้ะดมีาก 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
ว่าด้วย  การบริหารเงินอดุหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

สอดคล้องกบัการส่งเสรมิ การสรา้งผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ  และเพื่อใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุน
โครงการวจิยัที่ไดร้บัจากภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  คล่องตวั  
โปร่งใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้   สามารถเอือ้อํานวยต่อการพฒันาความเป็นเลศิทางวจิยัของ
มหาวทิยาลยั 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา   ๒๔ (๒)      แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัมหดิล  
พ.ศ. ๒๕๕๐    สภามหาวทิยาลยัมหดิล ในการประชุมครัง้ที ่๔๑๖ เมื่อวนัที ่๑๘ มถุินายน ๒๕๕๑ 
จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัน้ี 

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

ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช้บงัคบักบัการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัที่ได้รบัเงนิจากรฐับาลซึ่ง
จดัสรรใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั  เงนิรายไดข้องสว่นงาน  และเงนิจากแหล่งทุน
ภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ          ยกเว้นเงนิที่ได้รบัจากแหล่งเงิน ที่มีข้อตกลงกับ
มหาวทิยาลยัในลกัษณะเป็นการวา่จา้งใหท้าํวจิยัตามวตัถุประสงคข์องแหล่งเงนิ 

ขอ้ ๔ ใหย้กเลกิ 
(๑) ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนการวจิยั พ.ศ.๒๕๔๗   
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลยัมหดิล ว่าด้วยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัที่ได้รบัจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๓) ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจาก 
                          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 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิลหรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

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

 “หวัหน้าส่วนงาน” หมายถงึ รองอธกิารบดทีี่ไดร้บัมอบหมายจากอธกิารบดใีห้
กํากบัดูแลวทิยาเขต คณบด ีผูอ้ํานวยการวทิยาลยั สถาบนั สํานัก ศูนย ์ และหวัหน้าส่วนงานที่
เรยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ หรอืผูท้ีห่วัหน้าสว่นงานมอบหมาย 

“หน่วยงาน” หมายถึง  หน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารเงนิอุดหนุนการวิจยัของ
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน 

“ผูม้อีาํนาจอนุมตั”ิ หมายถงึ  อธกิารบดหีรอืหวัหน้าสว่นงาน  

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

“หัวหน้าโครงการวิจัย ” หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่
มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิหรอืมอบหมาย  หรอืใหทุ้นมาปฏบิตัิงานวจิยัของมหาวทิยาลยัซึ่งมหีน้าที่
บรหิารโครงการ 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ” หมายถงึ  เงนิอุดหนุนการวจิยั
ทีไ่ดร้บัจดัสรรจากรฐับาลเป็นรายปี 

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั” หมายถงึ  เงนิรายไดข้อง
มหาวทิยาลยัทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั  

“เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ” หมายถงึเงนิรายไดข้องส่วนงานที่
คณะกรรมการประจาํสว่นงานและสภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิพือ่เป็นทุนอุดหนุนการวจิยั 

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

ขอ้ ๖ วตัถุประสงคข์องการบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยั  มดีงัน้ี 
(๑) เพือ่ใหก้ารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัของมหาวทิยาลยัดาํเนินไปอยา่งคล่องตวั  

มปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใส  ควบคุมและตรวจสอบได ้
(๒)  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยัที่เอื้อต่อการ

สง่เสรมิการวจิยั 
(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) เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิใหน้กัวจิยัเขยีนโครงการวจิยั
เพื่อเสนอของบประมาณ ตามแบบทีส่าํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตกิําหนดโดยผ่านความ
เหน็ชอบของส่วนงานเพื่อเสนอมหาวทิยาลยัพจิารณา และเสนอสํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ  เมือ่ไดร้บัอนุมตัโิครงการวจิยัและวงเงนิแลว้  มหาวทิยาลยัจะขอจดัสรรเงนิงบประมาณ
แผน่ดนิต่อไป 

(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
การวิจัยที่แต่ละโครงการวิจัยได้ร ับโดยเปิดบัญชีในนาม “เงินอุดหนุนการวิจัย  (ชื่อส่วน
งาน).......... มหาวทิยาลยัมหดิล” โดยกาํหนดผูม้อีาํนาจสัง่จา่ยเงนิอยา่งน้อยสองคนลงนามคูก่นั 

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

(๑)  ใหม้หาวทิยาลยัและส่วนงานจดัทําประกาศ   หลกัเกณฑ์   เงื่อนไข  และ
วธิกีารปฏบิตัใินการขอรบัและการจดัสรรเงนิอุดหนุนการวจิยั   

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

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานนําเงินที่ได้ร ับจากมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดส่งให้แต่ละ
โครงการวจิยัภายในวงเงนิที่ไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั  ทัง้น้ีหลกัเกณฑก์ารเบกิจ่ายเงนิอุดหนุน
การวจิยัใหจ้ดัทําเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงาน  โดยคํานึงถงึความคล่องตวัในการ
บรหิารงานวจิยั วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัและความเสีย่งทางการเงนิ  

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

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

หากเงนิของโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรรแต่ละครัง้มจีํานวนไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท  หวัหน้า
โครงการวจิยัอาจขออนุมตัไิมเ่ปิดบญัชกีบัธนาคารกไ็ด ้
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-๕- 
หวัหน้าโครงการวจิยัอาจขอ หรอืสว่นงานอาจกําหนดใหห้น่วยงานเป็นผูบ้รหิารเงนิอุดหนุน

การวจิยัแทนหวัหน้าโครงการวจิยักไ็ด ้
(๒) การเบกิจ่ายเงนิวจิยัต้องเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละตามหมวดรายจ่ายใน  

งบประมาณของโครงการวจิยั  
(๓)อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ให้เป็นไปตามประกาศของ

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

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

ใหห้วัหน้าโครงการวจิยัประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
ตามขัน้ตอนและกระบวนการจดัหา  รวมทัง้ใหม้กีารขึ้นทะเบยีนครุภณัฑ์ไว้กบัส่วนงานเมื่อได้
ตรวจรบัครุภณัฑน์ัน้แลว้ โดยโครงการวจิยัมสีทิธใิชแ้ละมหีน้าทีค่วบคุมดแูลบํารุงรกัษา  สว่นการ
โอน การจําหน่าย การคํานวณค่าเสื่อมราคาในระบบบญัช ีตลอดอายุการใชง้านของรายการ
ครุภณัฑด์งักล่าวเพื่อการตรวจสอบพสัดุประจาํปีตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   ใหง้านพสัดุของสว่น
งานเป็นผูด้าํเนินการ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย   ให้หัวหน้าส่วนงานซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด เป็นผู้
พจิารณากาํหนดหน่วยงานภายในสว่นงานทีจ่ะใช ้ควบคุมดแูลบาํรงุรกัษาครภุณัฑน์ัน้ 

(๖) กรณมีคีวามจาํเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรายการการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
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- 
หากมกีรณีทีแ่หล่งทุนส่งเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัใหห้วัหน้าโครงการวจิยัโดยตรง ใหห้วัหน้า

โครงการวจิยัโอนเงนิดงักล่าวทัง้หมดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสว่นงานเพือ่จดัสรรต่อไป 

(๓)การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อเข้าเป็นรายได้
มหาวทิยาลยัและสว่นงาน ใหด้าํเนินการตามอตัราในประกาศของมหาวทิยาลยั 

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

ขอ้ ๑๕   วธิกีารบรหิารเงนิอุดหนุนการวจิยัตามขอ้ ๗ (๔) ใหด้ําเนินการตามขอ้กําหนด
และเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนัไวร้ะหวา่งมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน 

การดําเนินการใดทีไ่ม่ไดก้ําหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหว่างมหาวทิยาลยัและแหล่งทุน ใหนํ้า
ความในขอ้  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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ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินทุนอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2551 

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

โดยทีเ่ป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิอุดหนุนการ
วจิยัจากรฐับาลและเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัมหดิลใหม้คีวามคลอ่งตวัและเอือ้อาํนวยในการ
ดาํเนินงานวจิยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถตรวจสอบได ้

 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 12 แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ย การบรหิารเงนิ

อุดหนุนการวจิยั พ.ศ. 2551 อธกิารบดจีงึวางหลกัเกณฑว์ธิกีารรบัเงนิและการเบกิจา่ยเงนิอุดหนุน
การวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ  เงนิรายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล และเงนิรายไดส้ว่นงาน ไว้
ดงัน้ี 

1. ใหย้กเลกิ  
 (1) ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิทุนและการเบกิจา่ยเงนิ

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

ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภททุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่ใหม ่ และทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่กลาง จากเงนิ
รายไดม้หาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2547 

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

2. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
  เมือ่มหาวทิยาลยัอนุมตัใินหลกัการโครงการและงบประมาณแลว้ใหก้องคลงั เบกิจา่ย 
เงนิตามงวดทีม่หาวทิยาลยัตกลงกบัหวัหน้าโครงการวจิยัและตามเงือ่นไขทีก่รมบญัชกีลางกาํหนด 
โดยเบกิจา่ยโอนเงนิไปยงัสว่นงานและใหส้ว่นงานโอนเงนิทุนใหก้บันกัวจิยั 

3. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 
3.1 เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการโครงการวิจัยที่ได้ร ับทุนจากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ แล้ว ให้กองคลังเบิกจ่ายและโอนเงินทุนให้กับส่วนงานตามงวดที่
มหาวทิยาลยัตกลงกบัหวัหน้าโครงการวจิยั  
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3.2 เงนิงวดแรกจะจ่ายใหเ้มื่อโครงการวจิยัไดร้บัอนุมตั ิงวดถดัไปจะจ่ายใหเ้มื่อหวัหน้า
โครงการวจิยัส่งรายงานผลความกา้วหน้าของการวจิยัพรอ้มรายงานแสดงการใชจ้่ายเงนิทุนงวด
ก่อนและมหาวิทยาลยัเห็นชอบแล้ว สําหรบัเงนิงวดสุดท้าย 10% มหาวิทยาลยัจะจ่ายให้เมื่อ
หวัหน้าโครงการสง่มอบรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์แลว้  

ทัง้น้ีหากหวัหน้าโครงการวจิยัไมส่ง่รายงานความกา้วหน้าหรอืงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์  
มหาวทิยาลยัอาจใหย้ตุโิครงการและยตุกิารสนบัสนุนทนุตามขอ้ 2 และ ขอ้ 3 ได ้

4. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากเงนิรายไดส้่วนงาน ใหส้่วนงานจดัทําเป็นประกาศหลกัเกณฑ์
การเบกิจา่ยเงนิตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายการใหทุ้นของสว่นงาน 

5. เงนิอุดหนุนการวจิยัจากแหล่งเงนิทุนภายนอก ใหส้่วนงานเบกิจ่ายและโอนเงนิทุน
ใหก้บันักวจิยัตามงวดทีร่ะบุในสญัญารบัทุนวจิยักบัแหล่งทุนภายนอก และใหส้่วนงานวางระบบ
การจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําให้การดําเนินงานวิจัย
หยดุชะงกัหรอืเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานวจิยั 

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

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอยในการบริหาร        
เงินอดุหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2551 

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

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

 
 ประกาศน้ีใชเ้ป็นหลกัเกณฑแ์ละอตัราหมวดรายจา่ยงบประมาณโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุน 
อุดหนุนการวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิและเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยัโดยมอีตัราตามหมวด
รายจา่ย ดงัน้ี 

 1. งบบคุลากร ไดแ้ก่รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะ เงนิเดอืน คา่จา้งประจาํ คา่จา้ง
ชัว่คราว คา่จา้งลกูจา้งตามสญัญาจา้งทีเ่ป็นรายเดอืน และปฏบิตังิานเตม็เวลา และจะตอ้งออกคาํสัง่จา้ง
จากหวัหน้าสว่นงาน โดยใชอ้ตัราคา่จา้ง ดงัน้ี 

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

โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของหวัหน้าโครงการ 
 2. งบดาํเนินงาน  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

2.1 คา่ตอบแทน  หมายถงึ คา่ตอบแทน หวัหน้าโครงการและผูร้ว่มวจิยั โดยคดิจาก
ฐานเงนิเดอืนปกตคิณูเปอรเ์ซน็ตข์องเวลาทีน่กัวจิยัทาํงานในโครงการนัน้ (ทัง้น้ีเงนิคา่ตอบแทนไมเ่กนิ 20% 
ของวงเงนิอุดหนุนการวจิยัทีไ่ดร้บัอนุมตั)ิ  สาํหรบัทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่ใหมจ่ะจา่ยเป็นคา่ตอบแทนแก่
หวัหน้าโครงการ เดอืนละ 5,000 บาท และทุนสง่เสรมินกัวจิยัรุน่กลางจะจา่ยคา่ตอบแทนแกห่วัหน้า
โครงการเดอืนละไมเ่กนิ 10,000 บาท 

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

3.  งบลงทุน  ควบคุมอตัราคา่ครุภณัฑ ์ ไมเ่กนิ 20% ของวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
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 ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ประกาศน้ี ใหอ้ธกิารบดมีอีาํนาจวนิิจฉยัสัง่การให้
ปฏบิตัติามทีเ่หน็สมควรและคาํสัง่การของอธกิารบดถีอืเป็นทีส่ดุ 
 
   ทัง้น้ี    ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่ 25     กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 
 
          (ลงนาม)  ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
                   (ศาสตราจารยค์ลนิิกปิยะสกล  สกลสตัยาทร) 
                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล 
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                    งานบรหิารเงนิทุนวจิยั กองบรหิารงานวจิยั 

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

ท่ี  ศธ. 0517.016/ 2521 
วนัท่ี     16   ธนัวาคม   2553 

 
เรื่อง ขอความรว่มมอืในการกรอกแบบสาํรวจความพงึพอใจในการไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยั 

จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ ของมหาวทิยาลยัมหดิล  
 
เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   แบบสาํรวจความพงึพอใจในการไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากงบประมาณแผน่ดนิ 

   ของมหาวทิยาลยัมหดิล จาํนวน 1 ชุด  
   

ตามที ่ มหาวทิยาลยัไดใ้หก้ารสนบัสนุนทนุอุดหนุนการวจิยั จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ เป็น
ประจาํทุกปี มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจในการเสนอขอทุนเพือ่นําผลการประเมนิ
มาพฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั รวมทัง้กระบวนการประเมนิผลโครงการวจิยัใหม้คีวาม
เหมาะสมอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตามเอกสารทีแ่นบ  

  
  มหาวทิยาลยัมหดิล จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่น กรอกแบบสอบถามและแสดงขอ้คดิเหน็
เพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการทนุวจิยัจากเงนิงบประมาณแผน่ดนิต่อไป  และ
ขอความกรุณาสง่แบบสาํรวจทีแ่นบมาพรอ้มน้ีไปยงั งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหารงานวิจยั 
สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  ภายในวนัท่ี    7   มกราคม   2554 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดดาํเนินการต่อไปดว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
  
 

 
                       (ศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนีย ์   ไชยโรจน์)        

                        รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวชิาการ    
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แบบสาํรวจความพึงพอใจของผูไ้ด้รบัทนุอดุหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน 
กองบริหารงานวิจยั สาํนักงานอธิการบดี 

วตัถปุระสงค ์:  แบบสอบถามน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจความพงึพอใจของผูข้อทุนอุดหนุนการวจิยั จากเงนิ
งบประมาณแผ่นดนิที่เสนอไปยงักองบรหิารงานวจิยัสาํนักงานอธกิารบด ีเพื่อจะไดนํ้าผลการ
ประเมนิไปพฒันาปรบัปรุง การบรกิารให้แก่นักวจิยัให้มคีวามเหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ซึง่จะสง่ผลดต่ีอการพฒันาดา้นการวจิยัต่อไป 

................................................................................................................................................................... 
โปรดทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัระดบัความพงึพอใจของทา่น 

ระดบัความพงึพอใจ 5 = มากทีส่ดุ 4 = มาก  3 =  ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีส่ดุ 
 

ประเดน็การสาํรวจความพึงพอใจ 5 4 3 2 1
1. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนในการรบัสมคัร    

1.1 การประชาสมัพนัธข์า่วสารการรบัสมคัรโครงการวจิยั จาํนวน 3 ครัง้ 
1.1.1 ครัง้ที ่1 เตอืนเตรยีมเขยีนโครงการวจิยัชว่งเดอืนมถุินายน 
1.1.2 ครัง้ที ่2 เมือ่ วช. มหีนงัสอืแจง้อยา่งเป็นทางการ ชว่งเดอืน 
         กรกฎาคม 
1.1.3 ครัง้ที ่3 เมือ่ใกลส้ิน้สดุระยะเวลาการรบัสมคัร ชว่งเดอืนกนัยายน 

   

1.2 ระยะเวลาการทีเ่ปิดรบัสมคัรโครงการวจิยั ประมาณ 4 เดอืน (มถุินายน-
กนัยายน) 

   

1.3 ระยะเวลาในการแจง้ใหน้กัวจิยักรอกขอ้มลูเขา้ในระบบบรหิารงานวจิยั
แหง่ชาต ิ(NRPM Online) ประมาณ 3 เดอืน (กรกฎาคม-กนัยายน)  

   

1.4 การจดัใหม้กีารทาํสญัญารบัทุนระหวา่งมหาวทิยาลยักบัหวัหน้าโครงการ    
1.5 วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนวจิยัแบง่เป็น 3 งวด 60:30:10    
2. ด้านการติดตามผลงานวิจยั    

2.1 ทา่นมคีวามพงึพอใจในการแจง้เตอืนการสง่รายงานความกา้วหน้า (ก่อน
ครบ 6 เดอืน) /รายงานฉบบัสมบรูณ์ (ก่อนครบ 1 ปี) ลว่งหน้า 1 เดอืน 

   

2.2 มกีารจดัประชุมชีแ้จงขา่วสาร/การอบรมเพือ่ใหน้กัวจิยั/ผูป้ระสานงานไดร้บั
ทราบขอ้มลูขา่วสารรวมทัง้เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั ปีละ 
1-2 ครัง้ 

   

3. ด้านการให้บริการและเจ้าหน้าท่ี งานบริหารเงินทุนวิจยั กองบริหาร
งานวิจยั 

   

    3.1 รบัฟงัปญัหาหรอืขอ้ซกัถามของผูร้บับรกิารอยา่งเตม็ใจ    
    3.2 ใหค้าํปรกึษาแนะนํา/อธบิาย/ตอบขอ้สงสยัไดต้รงประเดน็และชดัเจนเป็น

ประโยชน์แก่นกัวจิยั        
   

    3.3 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ รวดเรว็ อยา่งเหมาะสม    
4. โดยภาพรวมทัง้หมดท่านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัใด    
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5. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรม ในเรื่องใดบา้ง (สามารถเลือกได้หลายข้อ) 
 

    วธิกีารเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุน   การกรอกขอ้เสนอโครงการวจิยัเขา้ในระบบ NRPM Online 
    วธิกีารสบืคน้ขอ้มลูผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารนานาชาต ิ   วธิกีารเบกิจา่ยเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
    วธิกีารเขยีนผลการวจิยัเพือ่เสนอตพีมิพใ์นวารสารนานาชาต ิ             อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................. 
 
6. ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาระบบให้บริการในด้านโครงการวิจยัท่ีเสนอ 
     ขอทุนฯ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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