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ส่ ว นที่ 1 การบริ ห ารโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ฯ
1.1 การเสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ ทุ น
1.1.1 กระบวนการจัดทําข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย
1. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างงานวิจัย ตามแบบข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย (Concept Paper)
2. คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. และผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการและวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
พิจารณาโครงร่างงานวิจัย
3. ผู้วิจัยปรับแก้โครงร่างานวิจัยตามข้อเสนอแนะ พร้อมส่งโครงการที่สมบูรณ์ (Full Proposal) ให้คณะ
กรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยผลการพิจารณาแบ่งเป็น 4 กรณีคือ
a. พิจารณาแล้ว ควรสนับสนุนโดยไม่มีการปรับปรุง / แก้ไข (Approval without revision)
b. พิจารณาแล้ว ควรสนับสนุนโดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยดังนี้ (Approval with minor
revision)
c. พิจารณาแล้ว ควรสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขในการแก้ไขดังนี้ (Approval with conditional
major revision )
d. พิจารณาแล้ว ควรปรับปรุงตามคําแนะนําและนํามาเสนออีกครั้ง (Resubmit)
4. ผู้วิจัยปรับแก้โครงการให้สมบูรณ์ และส่งให้กรรมการฯ พิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนอนุมัติและจัดทํา
ข้อตกลงให้การสนันสนุนทุนวิจัยต่อไป
1.1.2 ตัวอย่างแบบเสนอโครงร่างงานวิจัย (Concept Paper)
นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยในรูปแบบใดก็ได้ โดยความยาวของข้อเสนอประมาณ
2-3 หน้ากระดาษ
1) ชื่อโครงการ
2) ชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการ พร้อมหน่วยงานสังกัด และที่อยู่
3) ระยะเวลาดําเนินการ
4) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
5) คําถามการวิจัย
6) วัตถุประสงค์การวิจัย และคําถามการวิจัย
7) กรอบแนวคิดการวิจัย
8) ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ
9) ประโยชน์จากงานวิจัย (ผลผลิต/ผลลัพธ์จากงานวิจัย)

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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1.1.3 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1) ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
2) รายละเอียดของโครงการ
- หลักการและเหตุผล : ระบุแนวคิดพื้นฐาน ความสําคัญของปัญหาและความจําเป็นที่ต้องทํา
วิจัย
- วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการวิจัยให้ชัดเจนเรียงลําดับ
ความสําคัญเป็นข้อๆ
- ประโยชน์ที่จะได้รับ: ระบุความคาดหวังหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการ
- หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์: ระบุหน่วยงานที่คาดว่าจะเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อม
จากงานวิจัยนี้
- ระเบียบวิธีวิจยั และการดําเนินงาน: ระบุระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) และ
ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจํานวน หรือ
ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (ถ้ามี)
- ขอบเขตของการวิจัย: ระบุขอบเขตของการดําเนินงานวิจัยว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง จะทํา
อะไร และไม่ทาํ อะไร
- ระยะเวลาในการดําเนินงาน: ระบุเวลาที่ใช้ในการดําเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
- แผนการดําเนินงาน (Action Plan): ระบุกิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย และ
ขั้นตอนโดยละเอียด แยกออกเป็นรายปี ในแต่ละปีดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เริ่มต้นเมื่อไหร่
และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
- งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ: ระบุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยรวม
ตลอดโครงการ แยกประเภทตามหมวดกิจกรรม และระบุรายละเอียดงบประมาณในแต่ละ
กิจกรรม เพื่อให้สามารถเห็นการคํานวณงบประมาณได้อย่างชัดแจน ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
หมวดที่ 2 หมวดค่าบริหารจัดการ
หมวดที่ 3 หมวดค่าดําเนินงานของโครงการ
3) ประวัติหัวหน้าโครงการวิจยั และคณะนักวิจัย
- ระบุชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e- mail
address
- ระบุประสบการณ์ในงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
4) ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย และวัน เดือน ปี
คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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1.2 การจั ด ทํา ข้ อ ตกลงเพื่ อ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย
หลังจากที่โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้ประสานงานจะจัดทําข้อตกลง ซึ่งขั้นตอนในการ
จัดทําข้อตกลงมีดังนี้
1. MedResNet จะส่งข้อตกลงและเอกสารโครงการที่จัดทําขึ้น เพื่อให้ผู้รับข้อตกลงพิจารณา โดย
ผู้รับข้อตกลง อาจเสนอขอปรับรายละเอียดต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดําเนินโครงการ
2. เมื่อได้ข้อตกลงที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว MedResNet และผู้รับข้อตกลงจะลงนามในข้อตกลง
ร่วมกันจํานวน 2 ชุด โดยเก็บไว้ที่ MedResNet 1 ชุด และผู้รับข้อตกลง 1 ชุด
3. ผู้รับข้อตกลงต้องดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ซึ่งจะสอดคล้องกับการแบ่งงวด
งาน/งวดเงินในแต่ละช่วงระยะเวลา เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เงินสนับสนุนในงวดที่ 1
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
เอกสารประกอบการจัดทําข้อตกลงปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งต้องจัดส่งมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการที่ผ่าน
การเห็นชอบแล้ว มีดังต่อไปนี้
กรณีผู้รบั ข้อตกลงเป็นนิติบคุ คล
1. สําเนาเอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ/สถาบัน ที่รบั รองสําเนาครบทุกหน้า
2. หนังสือมอบอํานาจการลงนามข้อตกลง
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ของผู้มอบอํานาจ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้รับมอบอํานาจ
กรณีผู้รบั ข้อตกลงเป็นบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการที่รับรองสําเนาทุกหน้า
1.3 การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและการบริ ห ารงบประมาณ
1.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ
MedResNet จะจ่ายเงินสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นรายงวด ตามที่ได้ระบุในข้อตกลงฯ เมื่อผู้รับ
ข้อตกลงดําเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงของแต่ละงวดแล้ว ให้ส่งเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าด้านวิชาการ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เมื่อปิดโครงการ) มายัง MedResNet เพื่อพิจารณา
และเบิกเงินงวดถัดไปให้ ตามกําหนดเวลาส่งงานในข้อตกลงฯ รายละเอียดประกอบด้วย
1. รายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ (เมื่อปิดโครงการ) ในรายงานตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว้ในเงื่อนไขการจ่ายเงิน/กําหนดเวลาส่งงานตามข้อตกลง
2.
รายงานการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายละเอียด
งบประมาณ
ทั้งนี้การรายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องสอดคล้อง
กับกิจกรรมและระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action plan)
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องมีเนื้อหาตามที่ระบุในโครงการวิจัย โดยสามารถจัดทําเป็นฉบับ
“ร่าง” แล้วส่งให้ MedResNet เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ (peer review)
และ แจ้งให้ผู้รบั ข้อตกลงทราบ เพื่อปรับปรุงให้เป็นรายงานผลงานวิจัยฉบับที่สมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงส่งให้
MedResNet จํานวน 2 เล่ม พร้อม electronic file
รายงานการใช้จ่ายเงินรายงวด จะต้องแสดงยอดรายรับ ยอดรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการและ
ยอดเงินคงเหลือยกมาในงวดปัจจุบันต้องเท่ากับยอดยกไปในงวดก่อน
ตารางสรุปเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด และปิดโครงการ
การเบิกเงินงวด
งวดที่ 1

งวดที่ 2
งวดก่อนสุดท้าย

งวดสุดท้ายและปิด
โครงการ

รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. ข้อตกลงที่ลงนามทั้งสองฝ่าย
2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
4. เอกสารเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. รายงานความก้าวหน้าตามกําหนด
ระยะเวลา
2. รายงานการใช้จ่ายตามงวด
3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2. รายงานการเงินสรุปปิดโครงการพร้อมแนบ
สําเนาบัญชีธนาคารตั้งแต่หน้าแรกถึงปัจจุบัน
3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง

เงื่อนไข
MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน
ภายใน 15 วันเมื่อได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและถูกต้องของ
เอกสารว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน
ภายใน 15 วันเมื่อได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและถูกต้องของ
เอกสารว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว
MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน
ภายใน 30 วันเมื่อได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร
รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วตามที่
ระบุไว้ใน ข้อตกลง

หมายเหตุ : การแบ่งงวดเงินอาจแบ่งเป็น 3 หรือ 4 งวด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการตาม
ความเหมาะสม
1.3.2 การปรับแผนและการขอขยายเวลา
ผู้รับข้อตกลงสามารถขอปรับแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโครงการได้ หากพบว่าผลการ
ดําเนินงานไม่เป็นตามที่กําหนด
การปรับวิธีการวิจัยและผลงานในแต่ละงวดงาน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ MedResNet
พิจารณา เมื่อเห็นชอบแล้วจึงจะสามารถดําเนินการได้ และหากโครงการวิจัยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ต้องให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ MedResNet
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การขอขยายระยะเวลาของโครงการ ต้องขออนุมัติ MedResNet ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
(ก่อนสิ้นสุดโครงการ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ใช้งบประมาณตามที่ได้รับในวงเงินเดิม
- งบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้างเท่าเดิม ไม่เพิ่มตามระยะเวลาที่ขอขยายออกไป
- ไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้หัวหน้าโครงการ นักวิจัย หรือผู้รว่ มโครงการในช่วงของการขยายเวลาใน
โครงการ
- ขอขยายระยะเวลาดําเนินการ ไม่เกินครึ่งหนึง่ ของระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ แต่ขยายได้
สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- โครงการที่ไม่สามารถส่งผลงานตามที่ได้ขอขยายเวลาไว้ MedResNet อาจพิจารณายุติโครงการ
และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ่ายเงินในงวดที่เหลือ
1.4 การติ ด ตามและการประเมิ น ผลงาน
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจะมีคณะกรรมการวิชาการประจําโครงการร่วมติดตามการ
ดําเนินงานวิจัย (Site Visit and Monitoring) โดยมีหน้าที่กํากับดูแลทางด้านวิชาการ และการบริหาร ดังนี้
1. ชี้แนะทิศทางของโครงการ โดยการตรวจเยี่ยมโครงการที่สถาบันของนักวิจัย และสนับสนุน
นักวิจัยให้ดําเนินงานได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ตรวจเยี่ยมภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับทุนวิจัย
2. ให้คําปรึกษา แนะนํา การดําเนินงานของโครงการ
3. จัดประชุมนักวิจัยเพื่อการจัดการความรู้ด้านการดําเนินงานวิจัย และสนับสนุนด้านวิชาการให้กับ
โครงการ
4. กํากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใส และให้คําแนะนําเมื่อเกิด
ปัญหา
5. รับรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1.5 แนวทางการจั ด ทํา รายงานความก้ า วหน้ า โครงการวิ จั ย และรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
การรายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการใช้เงิน ให้รายงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ตาม
เงื่อนไขการจ่ายเงิน / กําหนดเวลาส่งงานตามข้อตกลง โดยจัดทําในรูปแบบของเอกสารจํานวน 2 ชุด และ
electronic file จํานวน 1 ชุด
สําหรับการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะต้องมีหัวข้อตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกเป็นอย่างน้อย
โดยจัดทําเป็นฉบับ “ร่าง” ก่อน แล้วส่งให้ MedResNet เพื่อให้ความเห็น ภายหลังการตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจัยแล้ว จึงปรับปรุงให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ และส่งให้ MedResNet จํานวน 2 ชุด พร้อม electronic
file
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ส่ ว นที่ 2 การบริ ห ารทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย จากเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ฯ
2.1 หลั ก เกณฑ์ ท่ั ว ไปสํา หรั บ โครงการ
1. ผู้รับข้อตกลงต้องเปิดบัญชีเฉพาะ เป็นบัญชีออมทรัพย์ เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก เครือข่ายวิจัยฯ
โดยชื่อบัญชี ระบุชื่อโครงการ หรือ ชื่อผู้รับข้อตกลง (กรณีที่ไม่สามารถเปิดเป็นชื่อบัญชีโครงการได้)
โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ลงนามหลัก
 ห้ามมิให้ใช้บัตร ATM ในการเบิกจ่ายจากบัญชีโครงการ
 ผู้รับข้อตกลงสามารถเปิดบัญชีประเภทกระแสรายวันควบคู่ไปด้วยกันได้ เพื่อใช้สมุดคุมเช็ค
ในการเบิกถอน อย่างไรก็ตาม ผู้มีอํานาจลงนามในเช็คเพื่อจ่ายชําระหนี้ให้ใช้หลักการ
เดียวกับการเบิกจ่ายจากบัญชีออมทรัพย์
2. มีการกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน/บัญชีเฉพาะ มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นราย
กิจกรรมหรือโครงการย่อย เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ให้เป็นไปตามแนวทางของเครือข่ายวิจัยฯ หรือใช้แบบ
พิมพ์ของทางราชการโดยอนุโลม
3. การเบิกจ่ายเงินต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าโครงการ และให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอให้มีการสั่งจ่าย การเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ผู้รับ
ข้อตกลงต้องจัดทําบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นระบบและ
เรียบร้อยพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4. นักวิจัย/ผู้ประสานงาน/ผู้รับทุนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือแบบเหมาจ่ายแล้ว เครือข่าย
วิจัยฯ ไม่อนุญาตให้รับค่าตอบแทนใดๆ จากเงินสนับสนุนโครงการเป็นการเพิ่มเติม ยกเว้น การ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขงานที่กําหนด การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานให้เบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่เครือข่ายวิจัยฯ กําหนด
5. กรณีมีการจ้างบุคคลภายนอกทํางานวิจัยเฉพาะส่วน ให้หวั หน้าโครงการจัดทําข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรกับผู้รับทุนนั้น โดยระบุขอบเขตงาน (Term of Reference) ให้ชัดเจนและใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการจัดจ้างบุคคลนั้น
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2.2. แนวทางในการดํา เนิ น งาน
1. เมื่อผู้รับข้อตกลงเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ส่งสําเนาบัญชีและเลขที่บัญชี
โครงการให้ เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการต่อไป ซึ่งเครือข่ายวิจัยฯ จะ
ดําเนินการจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขที่กําหนด
2. เมื่อเครือข่ายวิจัยฯ โอนเงินให้กับผู้รับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายวิจัยฯ จะส่งใบสําคัญรับเงินให้
ผู้รับข้อตกลงลงนามแล้วให้ถา่ ยสําเนาเก็บไว้ 1 ชุดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี และส่ง
ใบสําคัญรับเงินกลับมายัง เครือข่ายวิจัยฯ
3. การรับดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อมีดอกเบี้ยเงินฝากเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด ให้ลงบัญชีเป็น
รายรับโดยมีเอกสารประกอบคือ สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีดอกเบี้ยรับ
4. ให้ปิดบัญชีโครงการ เมื่อโครงการดําเนินงานแล้วเสร็จ สามารถส่งผลงานได้ตามข้อตกลง และ
เจ้าหน้าที่ของโครงการได้จ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีเงินเหลือสุทธิ
(รายได้มากกว่ารายจ่าย) หลังปิดบัญชีแล้วให้ส่งเงินคงเหลือคืนเครือข่ายวิจัยฯ
2.3. หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยและอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ย
นักวิจัยต้องชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยในแต่ละกิจกรรม โดยแบ่งหมวดงบประมาณ
เป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าบริหารจัดการ และค่าดําเนินงานโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมของ
งบประมาณ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ดังนี้
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนของหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้ประสานงาน พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนจาก
โครงการเป็นรายเดือนแล้ว ไม่สามารถรับค่าตอบแทนใด ๆ จากโครงการได้อีก ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30%
ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ
2. หมวดค่าบริหารจัดการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการดําเนินงานของสํานักงาน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่า
รถยนต์ ค่าจัดทํารายงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ
3. หมวดค่าดําเนินงานของโครงการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิชาการ หรือการทําวิจัยของ
โครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าสนับสนุนโครงการ
ย่อย เป็นต้น
เกณฑ์การเบิกจ่ายนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่เปิดกว้างแต่คณะกรรมการฯ มุ่งหมายให้นักวิจัยได้
เบิกจ่ายโดยประหยัดและเหมาะสม

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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หมวดงบประมาณ
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนนักวิจัย
ค่าตอบแทนผูช้ ่วยนักวิจัย / ผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนทีป่ รึกษาทางวิชาการ
2. หมวดค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ค่าจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ค่าพาหนะ

ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร
ฯลฯ
ค่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมขออนุมัติจริยธรรมการ
วิจัย
3. หมวดค่าดําเนินงานของโครงการ
ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล

รายการค่าใช้จ่าย
หัวหน้าโครงการไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือน
นักวิจัยร่วมโครงการ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน
วุฒิป.เอก ไม่เกินเดือนละ 22,000 บาท
วุฒิป.โท ไม่เกินเดือนละ 18,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท
วุฒิอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท
วุฒิปวช. ไม่เกินเดือนละ 8,5000 บาท
- ค่าตอบแทนรายวันอัตรา 300 - 750 บาท
อัตราวันละ 500-4,000 บาท (ระบุชื่อและมี C.V. ประกอบ)
กรณีจัดที่โรงแรม เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด
กรณีไม่ได้ใช้สถานที่ของโรงแรม
ค่าอาหารมื้อหลัก 150 บาท/คน
ค่าอาหารว่าง 30 บาท/คน
นักวิจัยอาจจะกําหนดตามความเหมาะสม
ค่ารถทัวร์ รถไฟ เบิกจ่ายตามจริง
ค่าตั๋วเครื่องบิน เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด
ค่าพาหนะรับจ้าง (แท๊กซี)่ เบิกจ่ายตามจริง
ค่าพาหนะโดยรถส่วนตัว เบิกในอัตรากิโลเมตรละ 6 บาท
ค่าเช่ารถรับจ้าง วันละไม่เกิน 1,800 บาท ไม่รวมค่าน้ํามันและค่า
ทางด่วน
เบิกจ่ายตามจริง
เบิกจ่ายตามอัตราใน พรฎ ว่าด้วยการใช้จ่ายเดินทางไปราชการและ
มหาวิทยาลัยกําหนด
จ่ายตามอัตราที่คณะกรรมการจริยธรรมกําหนด

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

นักวิจัยอาจจะกําหนดตามความเหมาะสม และให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
ค่าตอบแทนรายวันอัตรา 300 - 750 บาท
นักวิจัยอาจจะกําหนดตามความเหมาะสม และให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ
กรณีจัดที่โรงแรม เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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ค่าเก็บข้อมูลภาคสนาม
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล

หมวดงบประมาณ

ค่าจ้างถอดเทป
ค่าจ้างออกแบบ เขียนโปรแกรม แอพลิ
เคชั่น และดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์
เนต

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

รายการค่าใช้จ่าย
กรณีไม่ได้ใช้สถานที่ของโรงแรม
ค่าอาหารมื้อหลัก 150 บาท/คน
ค่าอาหารว่าง 30 บาท/คน
พิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นเทคนิคเฉพาะทาง และความยากง่ายของ
เนื้อหา ปริมาณงาน ความเร่งด่วนของงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงได้
เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
พิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นเทคนิคเฉพาะทาง และความยากง่ายของ
เนื้อหา ปริมาณงาน ความเร่งด่วนของงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงได้
เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด

10

ภาคผนวก

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

11

ก. แบบรายงานความก้ า วหน้ า โครงการวิ จั ย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ที่รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.
วดป.ที่รายงาน .................................
1. ชื่อโครงการ . ................................................................................................................................................
2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย.................................................................................................................................
ต้นสังกัด........................................................................................................................................................
3. รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ………….(เดือน/ปี) ตั้งแต่........................................ถึง...................................................
งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น………………………………………………….………(บาท) จํานวน……………………………งวด
งบประมาณที่ได้รับไปแล้ว…………………………………………………………(บาท) จํานวน……………..……………งวด
งบประมาณที่จ่ายไป……………………………………………………………………………………………………………………….
4. ความก้าวหน้าของกิจกรรที่ได้ทําไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับแผนกิจกรรม หรือหลักไมล์ (milestone)
ที่ตั้งไว้/ผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้น จนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน
5.
กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน และหากกรณีไม่
ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม
สามารถดาเนินงานได้
ตามแผนต้องชี้แจงเหตุผล

6. โปรดประเมินสถานการณ์โครงการ
( ) ดําเนินการตามแผน ( ) ล่าช้ากว่าแผน ทั้งนี้ สวรส.
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (สรุปเป็นข้อ ๆ)
8. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในงวดต่อไป (ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาแผนงานโครงการ)
9. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
ลงชื่อ ........................................... ผู้รับทุน
( ...................................................... )
วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ........

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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ข. แบบรายงานการใช้ เ งิ น สนั บ สนุ น
แบบรายงานการใช้เงินสนับสนุนโครงการงวดที่........
ตั้งแต่ …………………………......... ถึง ........................................
ชื่อโครงการ (เลขที่ขอ้ ตกลง)………………………………………………………………………………………………………...
กิจกรรมหลักในงวดนี้
หมวดที่ 1 ..................................................................................................................................
หมวดที่ 2 ..................................................................................................................................
หมวดที่ 3 ..................................................................................................................................
หมวดที่ 4 ..................................................................................................................................
1. ยอดยกมา
1. ยอดยกมา (ยอดคงเหลืองวดก่อน)
1.1 หมวดที่ 1 =.......................................
1.2 หมวดที่ 2 =.......................................
1.3 หมวดที่ 3=........................................
1.4 หมวดที่ 4 =......................................

รวมยอดยกมา (1)
= …………………………….………บาท

2. รายรับ
1. เงินรับจาก เครือข่ายวิจัยฯ งวดนี้
1.1 หมวดที่ 1 =......................................
1.2 หมวดที่ 2 =......................................
1.3 หมวดที่ 3=.......................................
1.4 หมวดที่ 4 =......................................
2. ดอกเบี้ย
3. เงินรับอื่น ๆ
รวมรายรับ (2)
= ………………………………………..บาท

3. รายจ่าย
1.ค่าใช้จ่ายในงวดนี้
1.1 หมวดที่ 1 =......................................
1.2 หมวดที่ 2 =......................................
1.3 หมวดที่ 3=.......................................
1.4 หมวดที่ 4 =......................................

รวมรายจ่าย (3)
= …………………………………………….บาท

4. ยอดคงเหลือ
1. ยอดคงเหลือ
1.1 หมวดที่ 1 =......................................
1.2 หมวดที่ 2 =......................................
1.3 หมวดที่ 3=.......................................
1.4 หมวดที่ 4 =......................................
2. เงินสดในมือ…………………………………………
3. เงินฝากธนาคาร…………………………………….
คงเหลือ (4) = [(1) + (2)] - (3)
= …………………………………….บาท
แนบสําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร

ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป งวดที่ ………... เป็นจํานวนเงิน …………………………………….. บาท (...................................................................)
หมายเหตุ : (ระบุสาเหตุ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) ของผลต่างระหว่างสมุดเงินฝากธนาคาร และรายงานการเงิน)...............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจากเครือข่ายวิจัยฯ ได้นํามาใช้อย่างถูกต้องตรงตามแผนงาน โครงการที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ ..................................................................... หัวหน้าโครงการ
( ............................................................. )
วันที่ ....../………./………..
คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย

ลงชื่อ ............................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( ..................................................... )
วันที่ ....../………./………..
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ค. แนวทางการจั ด ทํา รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์
การจัดทํารายงานวิจัยจะต้องมีหัวข้อตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้เป็นอย่างน้อย โดยจัดทําเป็นฉบับ “ร่าง”
ก่อน แล้วส่งให้ MedResNet เพื่อให้ความเห็น ภายหลังการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยแล้ว จึงปรับปรุงให้เป็น
ฉบับที่สมบูรณ์ ส่งให้ MedResNet โครงการละ 2 เล่ม พร้อม electronic file
1. หน้าปก
1.1 ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.3 หน่วยงานที่ทํางานวิจัย
1.4 มีข้อความที่ระบุว่า “โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย” (กสพท.) และรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.
และเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)
1.5 เดือน ปี ทีพ่ ิมพ์
2. ปกรองหรือปกใน
3. กิตติกรรมประกาศ
4. บทคัดย่อหรือบทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)
5. สารบัญและสารบัญตาราง
6. ส่วนเนื้อหา
6.1 หลักการและเหตุผล รวมทั้งกระบวนการทางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
6.2 ทบทวนวรรณกรรม
6.3 เป้าหมายและวัตถุประสงค์
6.4 ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการประมวลผล ผลวิเคราะห์ข้อมูล
6.5 ผลการศึกษา
6.6 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และหัวข้อการทําวิจัยที่ควรทําเพิ่มเติม
7. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
8. ภาคผนวก

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
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ง. โครงการวิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษาปี 2558

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบสาธารณสุขของแพทย์จบใหม่
(Affecting Factors for Retention in Health System of New Doctors)
โดย พญ.กันยรัตน์ กตัญญู คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ
2. การศึกษาความตรงแบบทํานายไปข้างหน้า (predictive validity) ของการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
(The study of predictive validity of National Medical Licensing Examination in Thailand)
โดย ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ
3. การศึกษาผลกระทบของการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
(National Licensing Examination in Thailand and its consequences)
โดย ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย สํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ
4. กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ในโรงเรียนแพทย์: การขับเคลื่อนและถอดบทเรียน
โดย นพ.พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
5. แอพพลิเคชัน่ แฟ้มสะสมงาน ;ใช้ได้จริงและสะดวกในการประเมินการเรียนการสอนหรือไม่?
(Smart Mobile application based portfolio; Is it feasible and convenient for assessment?)
โดย ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
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รายชื่อคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์
2. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
3. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
4. นายแพทย์รายิน อโรร่า
5. ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
6. นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์
7. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
11. นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
13. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
14. ดร.นายแพทย์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการและวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา วงษ์ตระหง่าน
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์ กุสมุ าพรรณโญ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา นิลชัยโกวิทย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
10. ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค
11. นายแพทย์มาโนช โชคแจ่มใส
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