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ค าน า 

 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาวิจัย และบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้อง และสนองตอบ
ต่อนโยบาย และปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ โดยการส่งเสริมพัฒนางานด้านแพทยศาสตรศึกษา 
(Medical Education) ซึ่งเป็นแขนงวิทยาการที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาชีพแพทย์ทั้งในระดับปริญาตรีและสูงกว่า
โดยเน้นที่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านแพทยศาสตร์เพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง หรือแพทย์
นักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 

 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการท าวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.ขึ้น โดยท าหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษาของประเทศ โดยความร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ในก ากับของมูลนิธิส่งเสริมวิจัย
ทางการแพทย ์(MRF) ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ 

 
 คณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท . ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับนักวิจัยเพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัย และเพ่ือให้โครงการต่างๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการ ฯ จึงได้จัดท า “คู่มือการ
บริหารจัดการงานวิจัย” เพ่ือให้ผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ของการบริหารโครงการวิจัยทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพอันจะน าไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย
แพทยศาสตรศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่  1 การบริหารโครงการวิ จัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายวิ จัยฯ  

1.1 การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

1.1.1 กระบวนการจัดท าข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย 

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 ควรปรับปรุงตามค าแนะน าและน ามาเสนออีกครั้ง (Resubmit)   

4. ผู้วิจัยปรับแก้โครงการให้สมบูรณ์ และส่งให้กรรมการฯ พิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนอนุมัติและจัดท า

ข้อตกลงให้การสนันสนุนทุนวิจัยต่อไป 

1.1.2 ตัวอย่างแบบเสนอโครงร่างงานวิจัย (Concept Paper) 

นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยในรูปแบบใดก็ได้ โดยความยาวของข้อเสนอประมาณ 

2-3 หน้ากระดาษ  

     1)  ชื่อโครงการ  

     2)  ชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการ พร้อมหน่วยงานสังกัด และที่อยู่ 

  3)  ระยะเวลาด าเนินการ 

     4) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

     5) ค าถามการวิจัย 

     6) วัตถุประสงค์การวิจัย และค าถามการวิจัย 

     7) กรอบแนวคิดการวิจัย  

     8) ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ  
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     9) ประโยชน์จากงานวิจัย (ผลผลิต/ผลลัพธ์จากงานวิจัย) 

1.1.3 แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) 

โครงการวิจยัฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

1) ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  

2) รายละเอียดของโครงการ  

- หลักการและเหตุผล : ระบุแนวคิดพ้ืนฐาน ความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็นที่ต้องท า

วิจัย  

- วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการวิจัยให้ชัดเจนเรียงล าดับ

ความส าคัญเป็นข้อๆ  

- ประโยชน์ที่จะได้รับ: ระบุความคาดหวังหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  

- หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์: ระบุหน่วยงานที่คาดว่าจะเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อม

จากงานวิจัยนี้  

- ระเบียบวิธีวิจัยและการด าเนินงาน: ระบุระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) และ

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจ านวน หรือ

ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (ถ้ามี)  

- ขอบเขตของการวิจัย: ระบุขอบเขตของการด าเนินงานวิจัยว่าครอบคลุมถึงอะไรบ้าง จะท า

อะไร และไม่ท าอะไร  

- ระยะเวลาในการด าเนินงาน: ระบุเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้น

จนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ  

- แผนการด าเนนิงาน (Action Plan): ระบุกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย และ

ขั้นตอนโดยละเอียด แยกออกเป็นรายปี ในแต่ละปีด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เริ่มต้นเมื่อไหร ่

และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ขั้นตอนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  

- งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ: ระบุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัยรวม

ตลอดโครงการ แยกประเภทตามหมวดกิจกรรม และระบุรายละเอียดงบประมาณในแต่ละ

กิจกรรม เพ่ือให้สามารถเห็นการค านวณงบประมาณได้อย่างชัดแจน ดังนี้  

หมวดที ่1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง  

หมวดที ่2 หมวดค่าบริหารจัดการ  

หมวดที ่3 หมวดค่าด าเนินงานของโครงการ 
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3) ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะนักวิจัย 

- ระบุชื่อ นามสกุล คุณวุฒิ อาชีพ หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e- mail 

address  

- ระบุประสบการณ์ในงานวิจัย ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และงานวิจัยที่ก าลัง

ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  

4) ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย และวัน เดือน ปี 

1.2 การจัดท าข้อตกลงเพื่อรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

หลังจากท่ีโครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้ประสานงานจะจัดท าข้อตกลง ซึ่งข้ันตอนในการ

จัดท าข้อตกลงมีดังนี้  

1. MedResNet จะส่งข้อตกลงและเอกสารโครงการที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้รับข้อตกลงพิจารณา โดย

ผู้รับข้อตกลง อาจเสนอขอปรับรายละเอียดต่างๆให้สอดคล้องเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ  

2. เมื่อได้ข้อตกลงที่ยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว MedResNet และผู้รับข้อตกลงจะลงนามในข้อตกลง

ร่วมกันจ านวน 2 ชุด โดยเก็บไว้ที่ MedResNet 1 ชุด และผู้รับข้อตกลง 1 ชุด  

3. ผู้รับข้อตกลงต้องด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ซึ่งจะสอดคล้องกับการแบ่งงวด

งาน/งวดเงินในแต่ละช่วงระยะเวลา เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เงินสนับสนุนในงวดที่ 1 

จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณท้ังหมด เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน  

เอกสารประกอบการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งต้องจัดส่งมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการที่ผ่าน

การเห็นชอบแล้ว มีดังต่อไปนี้  

กรณีผู้รับข้อตกลงเป็นนิติบุคคล  

1. ส าเนาเอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ/สถาบัน ที่รับรองส าเนาครบทุกหน้า  

2. หนังสือมอบอ านาจการลงนามข้อตกลง  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้มอบอ านาจ  

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับมอบอ านาจ  

กรณีผู้รับข้อตกลงเป็นบุคคลธรรมดา  

1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการที่รับรองส าเนาทุกหน้า 

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ  

1.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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MedResNet จะจ่ายเงินสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นรายงวด  ตามที่ได้ระบุในข้อตกลงฯ เมื่อผู้รับ

ข้อตกลงด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงของแต่ละงวดแล้ว  ให้ส่งเอกสารรายงาน

ความก้าวหน้าด้านวิชาการ และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (เมื่อปิดโครงการ) มายัง MedResNet เพ่ือพิจารณา

และเบิกเงินงวดถัดไปให้ ตามก าหนดเวลาส่งงานในข้อตกลงฯ รายละเอียดประกอบด้วย 

1. รายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ (เมื่อปิดโครงการ) ในรายงานตาม

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการจ่ายเงิน/ก าหนดเวลาส่งงานตามข้อตกลง 

2. รายงานการใช้จ่ายเงิน  ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายละเอียด

งบประมาณ 

ทั้งนี้การรายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนต้องสอดคล้อง

กับกิจกรรมและระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action plan)  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องมีเนื้อหาตามที่ระบุในโครงการวิจัย โดยสามารถจัดท าเป็นฉบับ 

“ร่าง” แล้วส่งให้ MedResNet เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ (peer review) 

และ แจ้งให้ผู้รับข้อตกลงทราบ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นรายงานผลงานวิจัยฉบับที่สมบูรณ์ หลังจากนั้นจึงส่งให้ 

MedResNet จ านวน 2 เล่ม พร้อม electronic file 

รายงานการใช้จ่ายเงินรายงวด จะต้องแสดงยอดรายรับ ยอดรายจ่ายที่เกิดข้ึนจริงของโครงการและ

ยอดเงินคงเหลือยกมาในงวดปัจจุบันต้องเท่ากับยอดยกไปในงวดก่อน 

ตารางสรุปเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด และปิดโครงการ  

การเบิกเงินงวด รายการเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เงื่อนไข 

งวดที่ 1 1. ข้อตกลงที่ลงนามทั้งสองฝ่าย  

2. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือโอนเงิน  

3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง  

4. เอกสารเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน
ภายใน 15 วันเมื่อได้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและถูกต้องของ
เอกสารว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว  

งวดที่ 2 

งวดกอ่นสุดท้าย 

1. รายงานความก้าวหน้าตามก าหนด
ระยะเวลา  
2. รายงานการใช้จ่ายตามงวด 

3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง  

MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน

ภายใน 15 วันเมื่อได้ตรวจสอบ

ความครบถ้วนและถูกต้องของ

เอกสารว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว 
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งวดสุดท้ายและปิด

โครงการ 

1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. รายงานการเงินสรุปปิดโครงการพร้อมแนบ

ส าเนาบัญชีธนาคารตั้งแต่หน้าแรกถึงปัจจุบัน 

3. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง  

MedResNet จ่ายเงินสนับสนุน

ภายใน 30 วันเมื่อได้ตรวจสอบ

ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร 

รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วตามท่ี

ระบุไว้ใน ข้อตกลง  

หมายเหตุ : การแบ่งงวดเงินอาจแบ่งเป็น 3 หรือ 4 งวด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการตาม
ความเหมาะสม  

1.3.2 การปรับแผนและการขอขยายเวลา 

ผู้รับข้อตกลงสามารถขอปรับแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโครงการได้ หากพบว่าผลการ

ด าเนินงานไม่เป็นตามท่ีก าหนด  

การปรับวิธีการวิจัยและผลงานในแต่ละงวดงาน ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ MedResNet

พิจารณา เมื่อเห็นชอบแล้วจึงจะสามารถด าเนินการได้ และหากโครงการวิจัยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ต้องให้

คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ MedResNet  

การขอขยายระยะเวลาของโครงการ ต้องขออนุมัติ MedResNet ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(ก่อนสิ้นสุดโครงการ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้  

- ใช้งบประมาณตามที่ได้รับในวงเงินเดิม  

- งบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้างเท่าเดิม ไม่เพ่ิมตามระยะเวลาที่ขอขยายออกไป  

- ไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้หัวหน้าโครงการ นักวิจัย หรือผู้ร่วมโครงการในช่วงของการขยายเวลาใน

โครงการ  

- ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ แต่ขยายได้

สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน  

- โครงการที่ไม่สามารถส่งผลงานตามที่ได้ขอขยายเวลาไว้ MedResNet อาจพิจารณายุติโครงการ 

และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ่ายเงินในงวดที่เหลือ  

1.4 การติดตามและการประเมินผลงาน 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจะมีคณะกรรมการวิชาการประจ าโครงการร่วมติดตามการ

ด าเนินงานวิจัย (Site Visit and Monitoring) โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลทางด้านวิชาการ และการบริหาร ดังนี้  
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1. ชี้แนะทิศทางของโครงการ โดยการตรวจเยี่ยมโครงการที่สถาบันของนักวิจัย และสนับสนุน

นักวิจัยให้ด าเนินงานได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ

ตรวจเยี่ยมภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับทุนวิจัย 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน า การด าเนินงานของโครงการ  

3. จัดประชุมนักวิจัยเพื่อการจัดการความรู้ด้านการด าเนินงานวิจัย และสนับสนุนด้านวิชาการให้กับ

โครงการ   

4. ก ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและโปร่งใส และให้ค าแนะน าเมื่อเกิด 
ปัญหา                                                                                                                           

5. รับรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
1.5 แนวทางการจัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรายงานฉบับสมบูรณ์  

การรายงานความก้าวหน้าด้านวิชาการ และการใช้เงิน ให้รายงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตาม

เงื่อนไขการจ่ายเงิน / ก าหนดเวลาส่งงานตามข้อตกลง โดยจัดท าในรูปแบบของเอกสารจ านวน 2 ชุด และ 

electronic file จ านวน 1 ชดุ  

ส าหรับการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จะต้องมีหัวข้อตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกเป็นอย่างน้อย 

โดยจัดท าเป็นฉบับ “ร่าง” ก่อน แล้วส่งให้ MedResNet เพ่ือให้ความเห็น ภายหลังการตรวจสอบคุณภาพ

งานวิจัยแล้ว จึงปรับปรุงให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ และส่งให ้MedResNet จ านวน 2 ชุด พร้อม electronic 

file 

ส่วนที่  2 การบริหารทุนสนับสนุนวิจัยจากเครือข่ายวิจัยฯ 

2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับโครงการ 

1. ผู้รับขอ้ตกลงต้องเปิดบัญชีเฉพาะ เป็นบัญชีออมทรัพย์ เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก เครือข่ายวิจัยฯ 

โดยชื่อบัญชี ระบุชื่อโครงการ หรือ ชื่อผู้รับข้อตกลง (กรณีท่ีไม่สามารถเปิดเป็นชื่อบัญชีโครงการได้) 

โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ลงนามหลัก  

• ห้ามมใิห้ใช้บัตร ATM ในการเบิกจ่ายจากบัญชีโครงการ 

• ผู้รับข้อตกลงสามารถเปิดบัญชีประเภทกระแสรายวันควบคู่ไปด้วยกันได้ เพื่อใช้สมุดคุมเช็ค

ในการเบิกถอน อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ านาจลงนามในเช็คเพ่ือจ่ายช าระหนี้ให้ใช้หลักการ

เดียวกับการเบิกจ่ายจากบัญชีออมทรัพย์ 
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2. มีการก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน/บัญชีเฉพาะ มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นราย

กิจกรรมหรือโครงการย่อย เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 

เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ให้เป็นไปตามแนวทางของเครือข่ายวิจัยฯ หรือใช้แบบ

พิมพ์ของทางราชการโดยอนุโลม 

3. การเบกิจ่ายเงินต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าโครงการ และให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอให้มีการสั่งจ่าย การเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ผู้รับ

ข้อตกลงต้องจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นระบบและ

เรียบร้อยพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. นักวิจัย/ผู้ประสานงาน/ผู้รับทุนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือแบบเหมาจ่ายแล้ว เครือข่าย

วิจัยฯ ไม่อนุญาตให้รับค่าตอบแทนใดๆ จากเงินสนับสนุนโครงการเป็นการเพ่ิมเติม ยกเว้น การ

ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขงานที่ก าหนด การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานให้เบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางตามหลักเกณฑ์ท่ีเครือข่ายวิจัยฯ ก าหนด 

5. กรณีมีการจ้างบุคคลภายนอกท างานวิจัยเฉพาะส่วน ให้หัวหน้าโครงการจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์

อักษรกับผู้รับทุนนั้น โดยระบุขอบเขตงาน (Term of Reference) ให้ชัดเจนและใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการจัดจ้างบุคคลนั้น 

2.2. แนวทางในการด าเนินงาน  

1. เมื่อผู้รับข้อตกลงเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ส่งส าเนาบัญชีและเลขที่บัญชี

โครงการให้ เครือข่ายวิจัยฯ เพ่ือด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการต่อไป ซึ่งเครือข่ายวิจัยฯ จะ

ด าเนินการจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

2. เมื่อเครือข่ายวิจัยฯ โอนเงินให้กับผู้รับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายวิจัยฯ จะส่งใบส าคัญรับเงินให้

ผู้รับข้อตกลงลงนามแล้วให้ถ่ายส าเนาเก็บไว้ 1 ชุดเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี และส่ง

ใบส าคัญรับเงินกลับมายัง เครือข่ายวิจัยฯ  

3. การรับดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อมีดอกเบี้ยเงินฝากเกิดข้ึนตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ให้ลงบัญชีเป็น

รายรับโดยมีเอกสารประกอบคือ ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าที่มีดอกเบี้ยรับ 

4. ให้ปิดบัญชีโครงการ เมื่อโครงการด าเนินงานแล้วเสร็จ สามารถส่งผลงานได้ตามข้อตกลง และ

เจ้าหน้าที่ของโครงการได้จ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีเงินเหลือสุทธิ 

(รายได้มากกว่ารายจ่าย) หลังปิดบัญชีแล้วให้ส่งเงินคงเหลือคืนเครือข่ายวิจัยฯ 
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2.3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าใช้จ่าย  

นักวิจัยต้องชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยในแต่ละกิจกรรม โดยแบ่งหมวดงบประมาณ

เป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าบริหารจัดการ และค่าด าเนินงานโครงการ การพิจารณาความเหมาะสมของ

งบประมาณ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกลุ่ม

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ดังนี้ 

1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนของหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจยั นักวิชาการ 

ผู้ประสานงาน พนักงาน และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนจาก

โครงการเป็นรายเดือนแล้ว ไม่สามารถรับค่าตอบแทนใด ๆ จากโครงการได้อีก ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30% 

ของงบประมาณท้ังหมดของโครงการ 

2. หมวดค่าบริหารจัดการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานของส านักงาน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเชา่

รถยนต์ ค่าจัดท ารายงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ 

3. หมวดค่าด าเนินงานของโครงการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิชาการ หรือการท าวิจัยของ

โครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าสนับสนุนโครงการ

ย่อย เป็นต้น  

 

เกณฑ์การเบิกจ่ายนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางที่เปิดกว้างแต่คณะกรรมการฯ มุ่งหมายให้นักวิจัยได้

เบิกจ่ายโดยประหยัดและเหมาะสม 

หมวดงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย 
1. หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนนักวิจัย หัวหน้าโครงการไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือน  

นักวิจัยร่วมโครงการ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน  
ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย / ผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน 

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 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ อัตราวันละ 500-4,000 บาท (ระบุชื่อและม ีC.V. ประกอบ) 
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หมวดงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย 
2. หมวดค่าบริหารจัดการ  
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กรณีจัดที่โรงแรม เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด 

กรณีไม่ได้ใช้สถานที่ของโรงแรม  
ค่าอาหารมื้อหลัก 150 บาท/คน 
ค่าอาหารว่าง 30 บาท/คน 

ค่าจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักวิจัยอาจจะก าหนดตามความเหมาะสม 
ค่าพาหนะ ค่ารถทัวร์ รถไฟ เบิกจ่ายตามจริง 

ค่าตั๋วเครื่องบิน เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด 
ค่าพาหนะรับจ้าง (แท๊กซี่) เบิกจ่ายตามจริง 
ค่าพาหนะโดยรถส่วนตัว เบิกในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 
ค่าเช่ารถรับจ้าง วันละไม่เกิน 1,800 บาท ไม่รวมค่าน้ ามันและค่า
ทางด่วน 

ค่าโทรศัพท ์ไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ฯลฯ 

เบิกจ่ายตามจริง 

ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามอัตราไม่เกิน  1,500 บาท/คน/คืน หรือตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยการใช้จ่ายเดินทางไปราชการและมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมขออนุมัติจริยธรรมการ
วิจัย 

จ่ายตามอัตราที่คณะกรรมการจริยธรรมก าหนด 

3. หมวดค่าด าเนินงานของโครงการ  
ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล นักวิจัยอาจจะก าหนดตามความเหมาะสม และให้อยู่ในดุลพินิจของ

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
ค่าเก็บข้อมูลภาคสนาม ค่าตอบแทนรายวันอัตรา 300 - 750 บาท 
ค่าวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยอาจจะก าหนดตามความเหมาะสม และให้อยู่ในดุลพินิจของ

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กรณีจัดที่โรงแรม เบิกจ่ายตามจริง โดยประหยัด 

กรณีไม่ได้ใช้สถานที่ของโรงแรม 
ค่าอาหารมื้อหลัก 150 บาท/คน 
ค่าอาหารว่าง 30 บาท/คน 

ค่าจ้างถอดเทป พิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นเทคนิคเฉพาะทาง และความยากง่ายของ
เนื้อหา ปริมาณงาน ความเร่งด่วนของงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงได้
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หมวดงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย 
เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 

ค่าจ้างออกแบบ เขียนโปรแกรม แอพลิ
เคชั่น และดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์
เนต 

พิจารณาจากเนื้อหาที่เป็นเทคนิคเฉพาะทาง และความยากง่ายของ
เนื้อหา ปริมาณงาน ความเร่งด่วนของงาน ให้เบิกจ่ายตามจริงได้
เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
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ภาคผนวก  
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ก. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

ที่รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท. 

 

วดป.ที่รายงาน .................................  

 

1. ชื่อโครงการ . ........................................................................................................................... ..................... 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย................................................................................................................................. 

ต้นสังกัด............................................................... ......................................................................................... 

3. รายละเอียดงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ………….(เดือน/ปี) ตั้งแต.่.......................................ถึง................................................... 

งบประมาณท่ีได้รับทั้งสิ้น………………………………………………….………(บาท) จ านวน……………………………งวด

งบประมาณท่ีได้รับไปแล้ว…………………………………………………………(บาท) จ านวน……………..……………งวด 

งบประมาณท่ีจ่ายไป………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ความก้าวหน้าของกิจกรรที่ได้ท าไปแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับแผนกิจกรรม หรือหลักไมล์ (milestone) 

ที่ตั้งไว้/ผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้น จนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน  

5.  

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน และหากกรณีไม่

สามารถดาเนินงานได้ 

ตามแผนต้องช้ีแจงเหตุผล 

ผลสรุปส าคัญของกิจกรรม 

   

6. โปรดประเมินสถานการณ์โครงการ 

( ) ด าเนินการตามแผน ( ) ล่าช้ากว่าแผน ทั้งนี ้สวรส. 

7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน (สรุปเป็นข้อ ๆ) 

8. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในงวดต่อไป (ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาแผนงานโครงการ) 

9. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 

 

ลงชื่อ ........................................... ผู้รับทุน  

( ...................................................... )  

วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ........ 
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ข. แบบรายงานการใช้เงินสนับสนุน 

แบบรายงานการใช้เงินสนับสนุนโครงการงวดที่........ 

ตั้งแต่ …………………………......... ถึง ........................................ 

ชื่อโครงการ (เลขที่ข้อตกลง)………………………………………………………………………………………………………... 
กิจกรรมหลักในงวดนี ้

หมวดที่ 1 .................................................................................................................................. 
หมวดที่ 2 .................................................................................................................................. 

หมวดที่ 3 .................................................................................................................................. 
หมวดที่ 4 .................................................................................................................................. 

1. ยอดยกมา  2. รายรับ 3. รายจ่าย 4. ยอดคงเหลือ  

1. ยอดยกมา (ยอดคงเหลืองวดกอ่น) 
     1.1 หมวดที ่1 =....................................... 

     1.2 หมวดที ่2 =....................................... 
     1.3 หมวดที ่3=........................................ 

     1.4 หมวดที ่4 =...................................... 

1. เงินรับจาก เครือข่ายวิจยัฯ งวดนี ้
     1.1 หมวดที่ 1 =...................................... 

     1.2 หมวดที่ 2 =...................................... 
     1.3 หมวดที่ 3=....................................... 

     1.4 หมวดที่ 4 =...................................... 
2. ดอกเบี้ย 
3. เงินรับอื่น ๆ 

1.ค่าใช้จ่ายในงวดนี้ 
     1.1 หมวดที่ 1 =...................................... 

     1.2 หมวดที่ 2 =...................................... 
     1.3 หมวดที่ 3=....................................... 

     1.4 หมวดที่ 4 =...................................... 
 

1. ยอดคงเหลือ 
     1.1 หมวดที ่1 =...................................... 

     1.2 หมวดที ่2 =...................................... 
     1.3 หมวดที ่3=....................................... 

     1.4 หมวดที ่4 =...................................... 
2. เงินสดในมือ………………………………………… 
3. เงินฝากธนาคาร……………………………………. 

รวมยอดยกมา (1) 

= …………………………….………บาท 

รวมรายรับ (2) 

= ………………………………………..บาท 

รวมรายจ่าย (3) 

= …………………………………………….บาท 

คงเหลือ  (4) = [(1) + (2)] - (3) 

= …………………………………….บาท 

แนบส าเนาสมุดเงินฝากธนาคาร 

ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป งวดที ่………... เป็นจ านวนเงิน …………………………………….. บาท (...................................................................) 

หมายเหตุ :  (ระบุสาเหตุ และแนบเอกสาร (ถ้ามี) ของผลต่างระหวา่งสมุดเงินฝากธนาคาร และรายงานการเงิน)............................................................................................................... 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจากเครือข่ายวจิัยฯ ได้น ามาใช้อย่างถูกต้องตรงตามแผนงาน โครงการที่ระบุไว้ในสญัญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น 

 ลงช่ือ ..................................................................... หัวหน้าโครงการ   ลงช่ือ ............................................................... เจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ 

  ( ............................................................. )                ( ..................................................... ) 
วันท่ี ....../………./……….. วันท่ี ....../………./……….. 
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ค. แนวทางการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  

การจัดท ารายงานวิจัยจะต้องมีหัวข้อตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้เป็นอย่างน้อย โดยจัดท าเป็นฉบับ “ร่าง” 

ก่อน แล้วส่งให้ MedResNet เพ่ือให้ความเห็น ภายหลังการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยแล้ว จึงปรับปรุงให้เป็น

ฉบับที่สมบูรณ ์ส่งให ้MedResNet โครงการละ 2 เล่ม พร้อม electronic file 

1. หน้าปก  

1.1 ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

1.2 ชื่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

1.3 หน่วยงานที่ท างานวิจัย  

1.4 มีข้อความที่ระบุว่า “โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย” (กสพท.) และรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กสพท.

และเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) 

1.5 เดือน ปี ที่พิมพ์  

2. ปกรองหรือปกใน  

3. กิตติกรรมประกาศ  

4. บทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร (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 และหัวข้อการท าวิจัยที่ควรท าเพ่ิมเติม  

7. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม  

8. ภาคผนวก  
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รายช่ือคณะกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์    รองประธาน 
3. นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล    กรรมการ 
4. นายแพทย์รายิน  อโรร่า             กรรมการ 
5. ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย   กรรมการ 
6.   นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์    กรรมการ 

7.   ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วีระศักดิ ์พุทธาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายแพทย์ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ   คณะท างาน 
13.  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทยส์ุรศ ักด์ิ บูรณตรีเวทย  คณะท างาน 
14.  ดร.นายแพทย์สุธีร์  รัตนะมงคลกุล   กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการและวิจัยแพทยศาสตรศึกษา 

 

1.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ 

2.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ 

3.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาศัย 

4.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน 

5.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา  นิลชัยโกวิทย์ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ  หัตถีรัตน์ 

10.  ดร.นายแพทย์ดนัย  วังสตุรค 

11.  นายแพทย์มาโนช  โชคแจ่มใส 

 


