
 

ทุนสง่เสริมการวิจยัจากเงินรายได ้

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ประจ  าปี 2557 

โดย คุณสจัจกัรพฒัน ์พนัธุเ์จรญิ (วิน) 

  เป็นทุนท่ีจดัสรรมาจากเงินรายไดข้องคณะฯ เป็นประจ า
ทุกปี เพื่อส่งเสริมการวิจยัของบุคลากรทั้งวิชาการและ
สนบัสนุนวิชาการ พิจารณาคดัเลือกจากแบบเสนอโครงการ
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจยั จ านวน 16 คน ซ่ึงมีรอง
คณบดีฝ่ายวิจยัเป็นประธาน 

  - รับสมคัร วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 มกราคม ของทุกปี 



 

ทุนสง่เสริมการวิจยัจากเงินรายได ้

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ประจ  าปี 2557 

โดย คุณสจัจกัรพฒัน ์พนัธุเ์จรญิ (วิน) 

1.สญัญารบัทุน 

2.การส่งรายงาน 

3.การเบิกจา่ยเงิน 



1. สญัญารบัทุน  

สาระส าคญัในสญัญารบัทุน 

1.1 สญัญารบัทุนจะเริม่ต ัง้แต่วนัท่ีเงนิทุนวิจยัโอนเขา้  

(ประมาณเดอืนตุลาคม 2557)  

1.2 ระยะเวลาสิ้นสดุโครงการ 

 - โครงการ 12 เดือน (1 ปี) สิ้นสดุ 30 กนัยายน 2558 

 - โครงการ 24 เดือน (2 ปี) สิ้นสดุ 30 กนัยายน 2559 

 - โครงการ 36 เดือน (3 ปี) สิ้นสดุ 30 กนัยายน 2560 

 

  



1. สญัญารบัทุน (ต่อ)  

1.3 การแบ่งจา่ยเงนิทุน (ดใูนสญัญาขอ้ 2) 

 - แบ่งจ่ายเป็นปีตามที่ระบุไว้ใน Proposal  

1.4 การส่งรายงานความกา้วหนา้ (ดใูนสญัญาขอ้ 3) 

 - โครงการ 1 ปี ส่งเมื่อครบ 6 เดือน 

 - โครงการ 2-3 ปี ส่งทุก 6เดือน 

1.5 การน าเสนอผลงานเม่ือสิ้นสดุโครงการ (ดใูนสญัญาขอ้ 3) 

 - Present ในคณะฯ +JITMM แบบ Poster/Oral 

   
  

  



1. สญัญารบัทุน (ต่อ)  

1.6 การละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา(ดใูนสญัญาขอ้ 5) 

 - เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

1.7 ไม่น างานไปใหผู้อ้ืน่รบัช่วงต่อ(ดใูนสญัญาขอ้ 6) 

1.8 ดา้นความปลอดภยั(ดใูนสญัญาขอ้ 7) 

 - จะต้องมีหนังสือรับรองจาก EC (เฉพาะโครงการ

ที่คณะกรรมการระบุว่าต้องผ่าน EC) 

   
  

  



1. สญัญารบัทุน (ต่อ)  

1.9 การเปลีย่นแปลง/ปรบัปรงุรายละเอยีดในโครงการ 

เช่น งบประมาณ หวัหนา้ เป็นตน้(ดใูนสญัญาขอ้ 8) 

 - ต้องเสนอขออนุมัติมายัง สนง. บริการการวิจัย  
 

1.10  การขอขยายเวลาโครงการ(ดใูนสญัญาขอ้ 9) 

 - ขอได้ 2 ครั้ง, ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 

 

  



1. สญัญารบัทุน (ต่อ)  

1.11 การละท้ิง หรอื ขอยุติโครงการ(ดใูนสญัญาขอ้ 10) 

 - ORS จะมีหนังสือแจ้งเตือนก่อน 
 - กรณีละทิ้ง จะบอกเลิกสัญญาทันที และต้องคืน
   เงินทั้งหมด/บางส่วน รวมอุปกรณ์ ภายใน 30วัน 
 - กรณีขอยุติโครงการ ให้ท าหนังสือค าร้อง/ชี้แจง
   เหตุผล และคืนเงินทั้งหมด/บางส่วน รวมอุปกรณ์ 
   ภายใน 30 วัน 

 

  



1. สญัญารบัทุน (ต่อ)  

1.12 ทรพัยส์นิทางปัญญา (ดใูนสญัญาขอ้ 11) 

 - เป็นกรรมสิทธ์ของผู้ให้ทุน หากมีการขอใช้
ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์ ให้เป็นไปตามสถาบัน MITI 

1.13  กิตติกรรมประกาศ(ดใูนสญัญาขอ้ 12) 

 - ให้ระบุ “การศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2557”  
“This study was supported by Research Grant from the 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Fiscal Year 
2014” 

 

 

  



2.1 รายงานที่ต้องส่งประกอบด้วย 
รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 3 ชุด 

**(ส่งทุก 6 เดือนนับตัง้แต่เงนิโอนเข้าบัญชีทุนวิจัย) 

รายงานการเงนิ (Expense Report) 3 ชุด 
 **(ส่งทุก 6 เดือนพร้อม Progress Report) 

 ต้องแนบหลักฐานผลการด าเนินการวิจัยในโครงการ
ของท่านมาเพื่อให้กรรมการพิจารณาด้วย  

 



2.2 รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 

 ส่งเม่ือสิน้สุดโครงการวจัิย ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ตัง้ไว้ 

  



2.3 การนับระยะเวลาโครงการ 
 ทุกโครงการเร่ิมนับตัง้แต่วันที่เงนิจากมหาวิทยาลัยถูก
โอนเข้าบัญชีทุนวิจัย (ถึงแม้จะยังไม่เร่ิมโครงการ) 

 
2.4 ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 ส่งก่อนก าหนด Deadline จะได้รับอนุมัติเงนิงวด
ถัดไปเร็วขึน้ 



 2.4 ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (ในกรณีสัญญาเร่ิมเดือน ต.ค. 57) 

 โครงการ 1 ปี (12 เดือน) 
 ส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน 1 ครัง้ 

ไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2558 
 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  

ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558 



 2.4 ก าหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ 2 ปี (24 เดือน) 

 ส่งรายงานความก้าวหน้า 3 ครัง้ 
 ครัง้ที่ 1 ไม่เกนิวันที่ 30 มีนาคม 2558 
 ครัง้ที่ 2 ไม่เกนิวันท่ี 30 กันยายน 2558 
 ครัง้ที่ 3 ไม่เกนิวันท่ี 30 มีนาคม 2559 

 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 30 กันยายน 
2559 



 โครงการ 3 ปี (36 เดือน) 
 ส่งรายงานความก้าวหน้า 5 ครัง้ 

 ครัง้ที่ 1 ไม่เกนิวันท่ี 30 มีนาคม 2558 
 ครัง้ที่ 2 ไม่เกนิวันท่ี 30 กันยายน 2558 
 ครัง้ที่ 3 ไม่เกนิวันที่ 30 มีนาคม 2559 
 ครัง้ที่ 4 ไม่เกนิวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 ครัง้ที่ 5 ไม่เกนิวันท่ี 30 มีนาคม 2560 

 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 30 กันยายน 
2560 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน 
1. ส านักงานบริการการวจัิย (ORS) จะส่งหนังสือ
แจ้งเตือนหัวหน้าโครงการ (PI) ล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือนก่อนถึงก าหนดส่ง 
 

2.PI ส่งรายงานมายัง ORS ตามก าหนดที่
ส านักงาน ORS ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ 
60 ปี 

 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
 3. ORS จะรวบรวมรายงานส่งให้กรรมการผู้ที่เป็น 

Primary Reviewer พิจารณาโครงการของท่าน
เม่ือครัง้ที่ท่านส่งแบบเสนอขอทุนมา ให้เป็นผู้
พิจารณารายงาน จ านวน 2 ท่าน 

 

4. กรรมการพจิารณา 
 
 

 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
5. หากกรรมการขอผลการด าเนินงานวิจัยเพิ่มเติม 

ORS จะแจ้งกลับไปยัง PI 

 
 
 6. PI ส่งเอกสารเพิ่มเติมมายัง ORS ภายใน 7 วัน 

 
 

 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
7. ORS ได้รับเอกสารเพิ่มเติมจาก PI 

และส่งให้ PI  

 
 8. PI พจิารณาเอกสารเพิ่มเตมิ 

 
 

 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
9. ORS ได้รับผลการพิจารณารายงานจาก
กรรมการ 
 

 10. ORS ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง 
PI (พร้อมส่งส าเนาเรียน หน. ภาค/ศูนย์/หน่วย) 

 
 
 

 



2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
11. กรณีได้รับอนุมัตเิงนิงวดถัดไปORS  ท า
เร่ืองเบกิเงนิทุนงวดถัดไป เข้าบัญชีโครงการ 
 
 

12.งานคลัง ของคณะฯ โอนเข้าบัญชีโครงการ
ของแต่ละโครงการ 
 
 
 

 



 2.5 ขัน้ตอนการส่งรายงาน (ต่อ) 
 10. ORS แจ้งไปยัง PI สามารถเบกิเงนิไปใช้ใน
โครงการวจิัยได้ 

**สรุประยะเวลาในการส่งรายงาน 
1. กรณีกรรมการไม่ขอเอกสารเพิ่มเตมิ ใช้เวลารวม 31-42 วัน 
   (ขัน้ตอนพจิารณา 12  วัน+เงนิโอนเข้า 3 ส.-1 เดอืน) 
2. กรณีกรรมการขอเอกสารเพิ่มเตมิ ใช้เวลารวม 46-55 วัน 
   (ขัน้ตอนระหว่างพจิารณา 26 วัน+เงนิโอนเข้า 3 ส.-1 เดอืน) 
**การด าเนินอาจเร็วกว่า ถ้า PI ส่งรายงานและ กรรมการส่งผลเร็วกว่า

ก าหนด ทัง้นีเ้วลารวมเสาร์อาทติย์แล้ว** 
 



 1. Progress Report ใช้แบบฟอร์ม FTM 03 
 2. Expense Report ใช้แบบฟอร์ม FTM 05 
      (ทัง้ 2 แบบฟอร์มใช้ส่งรายงานทุกๆ 6 เดือน) 
 3. Final Report ใช้แบบฟอร์ม FTM 07  
 4. ดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ ORS 
http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/For

m_FTM_Fund.php  
 
(จะอยู่ทางด้านล่างมุมซ้ายของเว็บไซต์ของส านักงานบริการการวิจัย 
หากมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Form_FTM_Fund.php
http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Form_FTM_Fund.php


2.6 การส่งรายงานความก้าวหน้าเกนิกว่า
ก าหนด 

 ได้รับเงนิเข้าบัญชีทุนวจิัยล่าช้าออกไป 
 

2.7 การไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า 
 ท่านจะไม่ได้รับอนุมัตเิงนิในงวดถัดไป หรือ
เงนิทุนส าหรับปีถัดไป 

 



2.7 การไม่ส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
ท าหนังสือแจ้งเตือนให้ส่ง 2 ครัง้ 
 ไม่มีความคืบหน้า รายงานภาควชิา 
 Blacklist ไม่สามารถขอทุนปีต่อไป 
 
(**ทุกครัง้ที่มีการส่งรายงาน ORS จะมีส าเนา
แจ้งผลให้ภาควชิา/หน่วยงานทราบด้วยเสมอ) 

 



3. การเบิกจ่ายเงนิ  

 3.1 หลังจากได้รับเงนิงวดที่ 1 แล้ว หรือเงนิทุน
งวดถัดไปถูกโอนเข้าบัญชีโครงการแล้วท่าน
สามารถเบกิเงนิไปใช้ในโครงการวจัิยได้ 
 

 3.2 การเบกิมี 2 ประเภท 
 1. เบิกแบบมีเอกสารประกอบพร้อม 

 2. เบิกไปใช้ล่วงหน้า 



3. การเบิกจ่ายเงนิ  
 

 3.3 การน าทุนวจัิยไปซือ้“ครุภัณฑ์” ต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวจัิยก่อน 
 

 3.4 สามารถเบกิได้ไม่เกินงบประมาณในหมวด
ต่างๆที่ได้ตัง้ไว้ใน Proposal ปีนัน้ๆ เท่านัน้ 



3. การเบิกจ่ายเงนิ  
 ประกอบด้วยหมวด  

 1) Personnel Costs 

 2) Equipment 

 3) Supplies 

 4) Travel 
 5) Other 

 หากเงนิในบางหมวดที่ตัง้ไว้ในไม่เพียงพอและ
มีเงนิเหลือในหมวดอ่ืนๆ และมีความ
จ าเป็นต้องน าไปใช้ซือ้ของในหมวดอ่ืน ให้ท า
หนังสือขอโอนย้ายงบประมาณมายัง ORS 



3. การเบิกจ่ายเงนิ  

 3.5 การเบิกต้องใช้แบบฟอร์มที่ ORS ก าหนดและ
ต้องแนบเอกสาร/ใบส าคัญประกอบการเบิก 

 กรณีการเบิกแบบมีเอกสารประกอบพร้อม แนบเอกสารดังนี ้

 ใบเสนอราคา หรือ ใบส่ังซือ้ 
 ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด หรือ ใบแจ้งหนี/้แจ้งช าระเงิน 
 ใบส าคัญรับเงินของคณะฯ (ใช้ในกรณีที่การซือ้ที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน/การจ้าง ผช. วิจัย และแนบส าเนาบัตร 
ปชช. ของผู้รับเงินดังกล่าวด้วย) 

**ในกรณีที่เป็นการซือ้ของเซ็ตเดียวและมีใบส าคัญหลายใบ
กันไม่ต้องแนบเอกสารทัง้หมดให้ใช้ใบใดใบหน่ึงได้ 



3. การเบิกจ่ายเงนิ  
 กรณีการเบิกแบบล่วงหน้า (คือยังไม่มีเอกสารประกอบ) 

*ให้กรอกข้อมูลและจ านวนเงนิในแบบฟอร์ม FTM 

02 ตามปกต ิ 

**ท่านจะต้องส่งหลักฐานใบส าคัญต่างๆ เช่นใบส่ังซือ้ 
ใบเสร็จต่างๆ ก่อนการเบกิครัง้ต่อไป หรือเม่ือส่ง
รายงานความก้าวหน้า 

***FTM 02 สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการเบกิ
จ่ายเงนิเม่ือต้องส่ง Expense Report 

โครงการเม่ือครบ 6 เดือนได้ 



แบบฟอร์ม/เอกสารที่ใช้ในการเบิกเงิน 

 ใช้แบบฟอร์ม FTM Fund Financial Request 

Form (FTM02) 

 สามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.tm.mahidol.ac.th/res
earch/client/Form_FTM_Fund.p
hp  

 ใบถอนเงนิของธนาคาร (ORS กรอกให้) 
 ไม่ต้องมีหนังสือน า ให้ใช้แบบฟอร์ม FTM 02 

อย่างเดียว 

http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Form_FTM_Fund.php
http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Form_FTM_Fund.php
http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Form_FTM_Fund.php


ขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงิน 

1.PI ส่ง FTM 

02 มาที่ ORS 
2. ORS ตรวจสอบ  

(ไม่เกิน 1 วัน) 
3. เสนอ หน.ORS ลง
นาม (ไม่เกินใน 1 วัน) 

4. ORS ส่งใบถอน
เงนิให้ PI ลงนาม 

5. PI ส่งคืนกลับมา 

(ภายใน 1-2 วัน ขึน้อยู่
กับ PI)  

6. PI รับเงนิเป็นเงนิ
โอนผ่านบัญชีส่วนตัว 
หรือเงนิสด ที่ ORS 

(ไม่เกิน 1 วัน) 

สรุป ใช้เวลาในการเบิกจ่ายเงินจนได้รับเงินประมาณ 2-4 วัน
ท าการ แล้วแต่กรณี 



 
หากมีข้อสงสัยหรือตดิต่อเร่ืองทุนรายได้คณะฯ 
โปรดตดิต่อ 
 
 ผู้ประสานงาน : นายสัจจักรพัฒน์ พันธ์ุเจริญ (วิน) 
 ส านักงานบริการการวิจัย 
 ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี 

 เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1524 กด 13 
 *กรณีเร่งด่วน เบอร์มือถือ : 095-910-9000 
      ยินดีต้อนรับและยินดีรับใช้ครับ 

 


