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ขั้นตอนในการรับสมัครทุนรัชดาภิเษกสมโภชคณะแพทยฯ 
1. ท าบันทึกเวียนทุกภาควิชาให้แจ้งให้อาจารย์ของแตล่ะภาคทราบเรื่องประกาศรับสมัครทุน โดยมีรายละเอียดคือ  

1.1. นักวิจัยผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ จะต้องด าเนินการลงทะเบียนเสนอโครงการวิจัยในระบบทุนวิจัยของคณะฯ  
1.1.1. ลงทะเบียนทางเว็บไซค์ www.medchulairb.com ผู้วิจัยจะได้ username & password โดยก าหนดให้

มีสถานะ reviewer & researcher  
1.1.2. การยื่นข้อเสนอแนะโครงการ ใหผู้้สมคัรเลือกสถานะ researcher แล้ว คลิ๊กท่ี บล็อก [ยื่นขอ้เสนอ

โครงการใหม่] 
1.1.3. จากนั้นด าเนินการกรอกข้อมูล ตา่งๆ จนสมบรูณ์ แล้วส่ง submit โครงการ จากนั้นพริ้นท์เอ้าท์ จะได้

เอกสาร ว.2 ลงนามผู้วิจัยหลัก ผู้วจิัยร่วมให้ครบ และเสนอขอความเห็นชอบจาก หัวหน้าภาค  
1.1.4. ส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมลายเซ็น มาพร้อม ส าเนาเอกสาร ว .2 ว .3 จ านวน 2 ชุด (รวมฉบับจริงเปวน 3 ชุด)  

ที่ฝ่ายวิจัย 
1.1.5. Download ดูขั้นตอนการด าเนินการในระบนได้จาก 

http://chulafund.medchulairb.com/download/list.php 
1.2. โครงการวิจัยทางคลินิก ขอให้แนบใบรับรองผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้วย หรืออาจระบุสถานะอยู่ระหว่าง

ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โดยประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิัยโดยตรง  
1.2.1. ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)ในคน( ตึกอานันทมหิดล ช้ัน 3 โทร. 4455 ต่อ 14,15  
1.2.2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในใช้สัตว์ทดลอง )แบบ AC-1,AC-2) ศูนย์สัตว์ทดลอง โทร. 
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ขั้นตอนพจิารณาทุนภายในคณะ (เฉพาะทุนประเภทที่ 1 และ ประเภทท่ี 2) 

1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของเอกสาร คุณสมบตัิและงบประมาณตามเกณฑ ์
2. จัดเรยีงโครงการล าดบัก่อนหลัง เพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการทนุวิจัยเพื่อเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ )ด าเนินการในระบบ

ออนไลน์( 
3. การส่งโครงการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัย  

a. ประสานงานทางโทรศัพท์แจ้งให้ผูท้รงคุณวุฒิทราบเพื่อด าเนินการลงทะเบียนรายชื่อในระบบทุนวิจยั และ
สามารถ log in เข้าในระบบทุนได้ 

b. จัดส่งโครงการวิจัยให้ Reviewer ผ่านทางระบบทุนวิจัยออนไลน์ ระบบจะส่ง email แจ้ง reviewer อัตโนมัต ิ
)มีแบบฟอร์ม จม. โดยระบุระยะเวลาการส่งผลด้วยประมาณ 2 สัปดาห์(  

c. ติดตามผลการประเมินให้ครบถ้วน และสรุปรายงานผลการพิจารณาของ reviewer  
4. ก าหนดวันประชุมเพื่อนัดคณะกรรมการทุนวิจัย เพื่อพิจารณาตัดสินทุน  ส่งจดหมายเชญิคณะกรรมการทุนวิจัย โดยแนบ

โครงการวิจัยทั้งหมดพร้อมสรุปผลการประเมินจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
5. จัดประชุม คณะกรรมการทุนวิจัย เพื่อพิจารณารับรองโครการวิจยัและงบประมาณ  
6. น าสรุปผล จากเลขานุการคณะกรรมการทุนวิจัย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขตามมติของ

คณะกรรมการทุนวิจัย )ระยะเวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์(  
a. บันทึกข้อมูลมติคณะกรรมการฯ ในระบบทุนฯ ระบบจะแจ้งผู้วิจัยทราบอัตโนมัติทาง e-mail 
b. ส่งบันทึกข้อความผู้วิจัยเปวนลายลกัษณ์อักษร ลงนามโดยรองคณบดฝี่ายวิจัย 

7. รับผลการแกไ้ขจากหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อจัดท าสรุปเพื่อประชุมคณะกรรมการทุนวิจัยในรอบถัดไป หรือพิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ /reviewer ตามมตฯิ โดยเลขานกุารฯ ในกรณ๊ที่ไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมฯแล้ว 

8. จัดประชุมคณะกรรมการทุนวิจัย )รอบตัดสิน( 
9. น าผลสรุปจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุนวิจัย มาจดัท าบันทึกข้อความ เรียน เลขานุการคณะเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุม

กรรมการคณะ )โครงการที่จะส่งเข้ากรรมการคณะฯ จะต้องผ่าน IRB หรือ สัตว์ทดลองแล้วเท่าน้ัน( 
 

 
 
 

http://www.medchulairb.com/
http://chulafund.medchulairb.com/proposal/ratchada-edit.php
http://chulafund.medchulairb.com/proposal/ratchada-edit.php
http://chulafund.medchulairb.com/download/list.php
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ขั้นตอนประกาศทุนภายในคณะ 
1. เมื่อไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมกรรมการคณะแล้ว  
2. จัดท าประกาศทุน แล้วส่งให้คณบดีลงนาม แล้วส่งเวียน 21 ภาควิชา 
3. จัดท าสญัญา จ านวน 3 ฉบับเพื่อให้ ผู้วิจัยลงนามรับทุน , คณบดีเปวนผู้ให้ทุน และ รองคณบดฝี่ายวิจยั และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิจัยเปวนพยาน ในสัญญา  
4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกเงินงวดแรก 

4.1. ใบอนุมัติจ่าย/ใบส าคญัรับเงินเพื่อเบิกเงินงวดแรกให้หัวหน้าโครงการวิจัย )ตามประเภททุน /ตามเกณฑ์ ( 
a. ประเภทที่ 1 งวดที่ 1 ร้อยละ 80 ของเงินทุนท่ีได้รับ 
b. ประเภทที ่2 งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินทุนท่ีได้รับ 
c. ประเภทที่ 3 ปีท่ี 1 ร้อยละ 50 ของทุนวิจัยที่ได้รับต่อปี )ไม่เกิน 500,000.- บาท( 

4.2. จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้วจิัยหลัก ได้แก่  
a. ส าเนาบตัรประชาชน ลงนามรับรอง 
b. หน้าบัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย ์

4.3. ใบตรวจสอบและควบคมุยอดงบประมาณ )สีเขยีว( 
4.4. ใบประกาศทุนฯ 

5. นัดประชุมผู้ได้รับทุน เพื่อ  
a. ลงนามในสัญญารบัทุนวิจัย จ านวน 3 ฉบับ พร้อมสรุปรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
b. ลงนามในใบอนุมัติจ่ายเพื่อเบิกเงินงวดที่ 1  

6. จัดเก็บโครงการวิจัยโดยเรียงล าดบัก่อนหลังตามประกาศทุน โดยใหร้หัสทุนวิจัย เปวน      
a. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช  “RA    ปีที่ได้รับทุน  / ล าดับ”  

7. จัดเก็บโครงการวิจัยใส่แฟ้มแขวนเรียงตามล าดับโครงการวจิัย จัดท า index รหัสโครงการ และชื่อผู้วิจยัหลัก 
 

ขั้นตอนติดตามรายงานความก้าวหน้า (เฉพาะทุนประเภทที่ 2) 
เมื่อโครงการวิจัยด าเนินการไปไดป้ระมาณ 3 – 4 เดือน ให้ติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการ โดยใหผู้้วิจัยด าเนินการ

รายงานความก้าวหน้าในระบบทุนฯ ออนไลน์ และจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า เอกสาร ว.4 จ านวน 3 ชุด และสรุปรายงาน
ค่าใช้จ่าย ว.4/1 ส าหรับใบเสรจ็คา่ใช้จ่าย หรือหลักฐานการช าระเงินของโครงการวิจัย  ให้ผู้วิจัยจัดเกบ็ไว้เองพื่อการตรวจสอบตาม
ระเบียบเปวนระยะเวลา 10 ปี  

ใบเสร็จจะต้องลงนามเปวน “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เท่านั้น ในกรณีที่ใบเสร็จรบัเงินออกเปวนช่ือผู้ป่วย 
ให้ หัวหน้าโครงการวิจยัเซ็น รับรองในใบเสร็จรับเงินดังกล่าวด้วย  

1. เมื่อรับรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยมาแล้ว ลงวันที่รับรายงาน จัดส่ง reviewer ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปวน
ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งแรกที่ส่งโครงการให้พิจารณา ระบบจะส่งข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาโครงการวิจัย  
a. โครงการวิจัยทีย่ื่นขอทุนวิจัยครั้งแรก 
b. รายงานความก้าวหน้า 
c. แบบประเมินรายงานความก้าวหนา้ 

2. ส่งผลการพิจารณา ในกรณีที่ reviewer ยังไม่รับรองรายงาน เพื่อใหผู้้วิจัยด าเนินการชี้แจงเพ่ิมเติม 
3. ท าเบิกเงินงวดต่อไปใหผู้้วิจัยหลัก ถ้า reviewer รับรองรายงาน  

a. ใบอนุมัติจ่าย  
b. ใบตรวจสอบควบคมุยอดงบประมาณ )สีเขียว( 
c. ในส าคัญรบัเงินระบุช่ือหัวหน้าโครงการ ในรายละเอียดเปวนช่ือเงินทุนท่ีขอเบิก ครั้งท่ี.. งวดที่ ..   
d. จ านวนเงินท่ีเบิกให้ในคิดตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ทุนประเภทท่ี 2  เบิกเงินในงวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 30 ของทุนวิจัยที่ได้รับอนุมตั ิ
e. ใบประกาศทุนฯ 
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ขั้นตอนติดตามรายงานฉบับสมบรูณ์ (ทุกประเภททุน) 
เมื่อโครงการด าเนินการจนเสรจ็แล้ว ผู้วิจัยจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ )เอกสาร ว.5( ในกรณีที่โครงการวิจัยดังกล่าวเสร็จสิ้น

แล้วอยู่ในระหว่างการขอตีพิมพ์ผู้วจิัยสามารถใช้บทความดังกล่าว ใหผู้้วิจัยด าเนินการบันทึกรายงานฉบบัสมบูรณ์ในระบบทุนฯ ออนไลน์ 
และส่งเอกสาร ว.5 ได้ โดยส่งจ านวน 3 ชุด พร้อม รายงานค่าใช้จ่าย )เอกสาร ว.4/1( ใบเสรจ็ค่าใช้จ่าย หรือหลักฐานการช าระเงินของ
โครงการวิจัย  ใหผู้้วิจัยจัดเก็บไวเ้องพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเปวนระยะเวลา 10 ปี  

1. เมื่อรับรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้ลงวันท่ีรับเพื่อไว้ จัดส่ง reviewer ผ่านระบบออนไลน์ โดยเปวนผูท้รงคุณวุฒิครั้งแรกทีส่่ง
โครงการให้พิจารณา ระบบจะส่งข้อความเพื่อขอความอนุเคราะห์พจิารณาโครงการวิจัย 
a. โครงการวิจัยทีย่ื่นขอทุนวิจัยที่ไดร้บัการอนุมัต ิ
b. รายงานฉบับสมบูรณ ์
c. แบบประเมินรายงานฉบับสมบรูณ ์

2. ส่งผลการพิจารณา ในกรณีที่ reviewer ยังไม่รับรองรายงาน เพื่อใหผู้้วิจัยด าเนินการชี้แจงเพ่ิมเติม 
3. ท าการเบิกเงินงวดสดุท้ายให้ผู้วจิัยหลัก ถ้า reviewer รับรองรายงาน  

a. ใบอนุมัติจ่าย  
b. ใบตรวจสอบควบคมุยอดงบประมาณ )สีเขียว( 
c. ใบส าคัญรับเงินระบุช่ือหัวหน้าโครงการ ในรายละเอียดเปวนช่ือเงินทุนท่ีขอเบิก ครั้งท่ี.. งวดที่ ..   
d. จ านวนเงินท่ีเบิกให้ในคิดตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  ทุนประเภทท่ี 1  เบิกเงินเมื่อรายงานฉบับสมบรูณไ์ดร้ับการรับรอง  จ านวนร้อยละ 20 ของรายจ่ายทั้งหมด 
ทุนประเภทท่ี 2   เบิกเงินในงวดที่ 3 เมื่อรายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับการรับรอง จ านวนร้อยละ 15 ของรายจ่ายทั้งหมด 
และเบิกเงินงวดสุดท้ายจ านวนร้อยละ 5 ของรายจ่ายทั้งหมดที่คงเหลือ เมื่อผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานานาชาติแล้ว 

e. ใบประกาศทุนฯ 
4. ในกรณีที่ผู้วิจยัใช้เงินทุนไม่หมด 

a. โดยที่ได้รับเงินไปยังไม่ครบจ านวนใบเสร็จ ให้ท าเบิกใหเ้ท่ากับจ านวนเงินที่จ่ายจริง ส่วนท่ีเหลือไม่ขอเบิก 
b. โดยที่ได้รับเงินเกินกว่าจ านวนใบเสร็จทีไ่ด้รับ ให้ท าบันทึกข้อความเพื่อให้ผู้วิจัยขอคืนเงินสดให้กับคณะ )ให้ผู้วิจัยจ่ายเงิน
คืนกับคณะด้วยตนเองแล้วให้ขอส าเนาใบน าส่งเงินคืนให้กับคณะมาเก็บไว้( 

5. จัดเก็บโครงการวิจัยเรียงล าดับ 
a. ตัวโครงการที่ขอในครั้งแรก  
b. ตัวโครงการวจิัยที่แก้ไขจากการพจิารณา )ถ้ามี( 
c. ประกาศทุนวิจัย 
d. สัญญารับทุนวิจัย 
e. ใบอนุมัติจ่าย )ทุกครั้ง( 
f. รายงานความกา้วหน้า 
g. รายงานฉบับสมบูรณ ์
h. รายงานค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน 
i. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ )ถ้ามี( 

 
การเบิกเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย 

1. เมื่อผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าการเบิกเงนิค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาโครงการวิจัย )เรียน 
คณบดี ส่งผ่านสารบรรณ( โดยจดัท าเอกสารดังต่อไปนี ้
a. ใบขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจยั 
b. ใบตรวจสอบควบคมุยอดงบประมาณ )สีเขียว( 
c. ใบส าคัญรับเงินโดยระบุว่าเปวนค่าตอบแทนการพิจารณารายงานความก้าวหน้า / ฉบับสมบูรณ์ ตามดว้ยช่ือเรื่อง

โครงการวิจัย 
d. เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินต่าง ๆ 
e. ใบประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงการวิจัย 


