ขั้นตอนการปฎิบัติสาหรับการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
1. รับทุนจาก สกว. เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัย ฯลฯ
1.1 เมื่ออาจารย์/นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนจาก สกว. โดย สกว. จะติดต่อกับอาจารย์/ผู้วิจัยโดยตรง และ
ดาเนินการส่งสัญญารับทุนมาเพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยดาเนินการ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนจาก สกว. เมื่อ
ลงนามและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ส่งสัญญารับทุนมายังฝ่ายวิจัย คณะฯ เพื่อให้รองคณบดีฝ่าย
วิจัย ลงนามเป็นพยานและส่งต่อไปยังสานักบริหารวิจัยเพื่อให้รองอธิการบดีลงนามในสัญญา และเมื่อ
รองอธิการลงนามเรี ยบร้อยแล้ว สานักบริหารวิจัยจะส่งเอกสารผ่านกลับมายังฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยจะ
ติดต่ออาจารย์เพื่อมารับสัญญา เพื่อนาส่ง สกว. ต่อไป
1.2 ขณะที่ดาเนินเรื่องการเซ็นสัญญา ให้อาจารย์/นักวิจัย ดาเนินการจัดทาประกาศแหล่งทุนภายนอก โดย
สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ http://rs.md.chula.ac.th/all-downloads/researchfunds/?lang=en จะเป็นตัวอย่างบันทึกข้อความและแบบฟอร์มร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก ให้
อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลลงในบันทึกข้อความและแบบฟอร์ม (ใส่เฉพาะยอดเงินที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกเท่านั้นในกรณีที่ส่วนงานต้องสมทบเพิ่มไม่ต้องนามาลง(ถ้ามี)) และส่ง file กลับมาให้ทาง
ฝ่ายวิจัยตรวจสอบก่อนส่งจริงที่ e-mail: mdcuresearch@gmail.com, moscud44@hotmail.com
และเมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์/นักวิจัย print เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส่งผ่านภาควิชา
และส่งมายังฝ่ายวิจัย
1.3 ฝ่ายวิจัยจะดาเนินการส่งร่างประกาศเข้า กก.บริหารประจาคณะฯ และส่งต่อไปยังสานักบริ หารวิจัย
ต่อไป
1.4 สานักบริหารวิจัยจะส่งประกาศที่ท่านอธิการได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิจัยจะ
ส่งกลับให้อาจารย์/นักวิจัยต่อไป
1.5 ทุน สกว. ผู้วิจัยจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินโดยผ่านบัญชีที่ทาง สกว.ให้อาจารย์/นักวิจัยได้เปิดตอนเซ็น
สัญญา และเมื่อถึงกาหนดที่อาจารย์/นักวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้าไปยัง สกว. ขอให้ท่านกรุณา
สาเนารายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน หน้า bookbank และหน้าการเบิกถอนเงินจากธนาคาร
มายังฝ่ายวิจัยจานวน 1 ชุด เพื่อฝ่ายวิจัยจะส่งต่อให้ทางการเงินเข้าไปลงในระบบ ERP เพื่อบันทึกการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป
1.6 ในกรณีที่มีในส่วนงานต้องสมทบเพิ่มเติม
- ถ้าอาจารย์/นักวิจัย อยู่ระหว่างการรับทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ ของจุฬาฯ เงินในส่วนนี้ สานักบริหาร
วิจัยจะเป็นผู้สมทบเต็มจานวน
- ถ้าอาจารย์/นักวิจัย ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่ ของจุฬาฯ เงินในส่วนนี้จะเป็น
จุฬาฯ 50% คณะแพทยฯ 50% โดยในงวดที่ 1 จุฬาฯจะสมทบให้ครึ่งหนึ่งโดยสั่งจ่ายเช็ คให้
อาจารย์/นักวิจัยไปรับที่มหาลัย โดยจะมีจดหมายอนุมัติเงินทุนเสริมรากฐานการวิจัยกลับมายัง
อาจารย์ / นั กวิจั ย ให้ น าจดหมายฉบับนี้มาติดต่อที่ฝ่ ายวิจัยเพื่อทาเรื่องขออนุมัติเงินสมทบอีก
ครึ่งหนึ่งจากคณะต่อไป
1.7 เมื่ออาจารย์ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สาเนารายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมรายงานการเงินมาให้ฝ่าย
วิจัยจานวน 1 ชุด

2. รับทุนจาก วช./สวรส.
2.1 เมื่ออาจารย์/นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนจาก วช./สวรส. โดย วช./สวรส. จะติดต่อกับอาจารย์/ผู้ วิจัย
โดยตรง และดาเนินการส่งสัญญารับทุนมาเพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยดาเนินการ โดยปฎิบัติตามขั้นตอน
จาก วช./สวรส. โดย วช./สวรส. จะให้จัดทาหนังสือมอบอานาจและเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินทุน
ทั้งนี้เมื่ออาจารย์/นักวิจัยได้รับสัญญารับทุนมา ให้ลงนามและปฎิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ ให้เรียบร้อย ใน
ส่วน หนังสือมอบอานาจและการเปิดบัญชี ทางฝ่ายวิจัยจะทาการร่างเอกสารให้อาจารย์/นักวิจัยลง
นาม และดาเนินการเรื่องการทาหนังสือมอบอานาจและเปิด bookbank ต่อไป
2.2 ส่วนสัญญารับทุนผู้ลงนามจะเป็นอาจารย์/นักวิจัย และ คณบดี ซึ่งได้รับมอบอานาจจากอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว
2.3 ฝ่ายวิจัยจะรวบรวม สัญญาที่ลงนามแล้วโดยคณบดี หนังสือมอบอานาจ สาเนาหน้าสมุดบัญชี และจะ
ติดต่ออาจารย์เพื่อมารับสัญญา เพื่อนาส่ง วช./สวรส. ต่อไป
2.4 ขณะที่ดาเนินเรื่องการเซ็นสัญญา ให้อาจารย์/นักวิจัย ดาเนินการจัดทาประกาศแหล่งทุนภายนอก โดย
สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ http://rs.md.chula.ac.th/all-downloads/researchfunds/?lang=en จะเป็นตัวอย่างบันทึกข้อความและแบบฟอร์มร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก ให้
อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลลงในบันทึกข้อความและแบบฟอร์ม และส่ง file กลับมาให้ทางฝ่ายวิจัย
ตรวจสอบก่อนส่ งจริ งที่ e-mail: mdcuresearch@gmail.com, moscud44@hotmail.com และ
เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์/นักวิจัย print เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส่งผ่านภาควิชาและส่ง
มายังฝ่ายวิจัย
2.5 ฝ่ายวิจัยจะดาเนินการส่งร่างประกาศเข้า กก.บริหารประจาคณะฯ และส่งต่อไปยังสานักบริหารวิจัย
ต่อไป
2.6 สานักบริหารวิจัยจะส่งประกาศที่ท่านอธิการได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิจัยจะ
ส่งกลับให้อาจารย์/นักวิจัยต่อไป
2.7 เมื่อประกาศกลับมายังคณะแพทยฯ ในส่วนฝ่ายแผน จะดาเนินการขอรหัสศูนย์ต้นทุนเพื่อใช้ในการเบิก
เงิ น ทุ น ดั ง กล่ า ว ในช่ ว งระหว่ า งรอเลขรหั ส การเบิ ก เงิ น ทุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องอาจารย์ / นั ก วิ จั ย
ประสานงานกับฝ่ายการเงิน เพื่อติดต่อในการทาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

3. รับทุนจาก สวทช.
3.1 เมื่ออาจารย์/นักวิจัยได้รับอนุมัติทุนจาก สวทช. โดย สวทช. จะติดต่อกับอาจารย์/ผู้วิจัยโดยตรง และ
ดาเนินการส่งสัญญารับทุนมาเพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยดาเนินการ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนจาก สวทช.
เมื่อลงนามและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ส่งสัญญารับทุนมายังฝ่ายวิจัย คณะฯ เพื่อให้รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย ลงนามเป็นพยานและส่งต่อไปยังสานั กบริหารวิจัยเพื่อให้อธิการบดีลงนามในสัญญา และเมื่อ
อธิการลงนามเรียบร้อยแล้ว สานักบริหารวิจัยจะส่งเอกสารผ่านกลับมายังฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัยจะติดต่อ
อาจารย์เพื่อมารับสัญญา เพื่อนาส่ง สวทช. ต่อไป
3.2 ขณะที่ดาเนินเรื่องการเซ็นสัญญา ให้อาจารย์/นักวิจัย ดาเนินการจัดทาประกาศแหล่งทุนภายนอก โดย
สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ที่ http://rs.md.chula.ac.th/all-downloads/researchfunds/?lang=en จะเป็นตัวอย่างบันทึกข้อความและแบบฟอร์มร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก ให้
อาจารย์/นักวิจัย กรอกข้อมูลลงในบันทึกข้อความและแบบฟอร์ม และส่ง file กลับมาให้ทางฝ่ายวิจัย
ตรวจสอบก่อนส่ งจริ งที่ e-mail: mdcuresearch@gmail.com, moscud44@hotmail.com และ
เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์/นักวิจัย print เอกสารตัวจริง 1 ชุด ส่งผ่านภาควิชาและส่ง
มายังฝ่ายวิจัย
3.3 ฝ่ายวิจัยจะดาเนินการส่งร่างประกาศเข้า กก.บริหารประจาคณะฯ และส่งต่อไปยังสานักบริหารวิจัย
ต่อไป
3.4 สานักบริหารวิจัยจะส่งประกาศที่ท่านอธิการได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิจัยจะ
ส่งกลับให้อาจารย์/นักวิจัยต่อไป
3.5 เมื่อประกาศกลับมายังคณะแพทยฯ ในส่วนฝ่ายแผน จะดาเนินการขอรหัสศูนย์ต้นทุนเพื่อใช้ในการเบิก
เงิ น ทุ น ดั ง กล่ า ว ในช่ ว งระหว่ า งรอเลขรหั ส การเบิ ก เงิ น ทุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องอาจารย์ / นั ก วิ จั ย
ประสานงานกับฝ่ายการเงิน เพื่อติดต่อในการทาการเบิกจ่ายเงินต่อไป

สรุปการขั้นตอนการจัดทาประกาศแหล่งทุนภายนอก
1. ผู้วิจัยจัดทาร่างประกาศส่งผ่านหัวหน้าภาควิชาแล้วส่งมายังฝ่ายวิจัย
2. ฝ่ายวิจัยเสนอเลขานุการคณะกรรมการคณะเพื่อนาเข้ากรรมการบริหารประจาคณะฯ โดย
2.1 กรณีที่เงินเข้าคณะแพทยศาสตร์ สารบรรณส่งให้การเงินตรวจสอบก่อนนาเข้ากรรมการคณะ
2.2 กรณีที่เงินไม่เข้าคณะแพทยศาสตร์ สารบรรณส่งเรื่องเข้าพิจารณากรรมการคณะได้เลย
3. เมื่อเรื่องผ่านจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะแล้ว ฝ่ายวิจัยจะดาเนินการส่งร่างประกาศไป
ยังมหาวิทยาลัย
4. เมื่อประกาศส่งกลับมา
4.1 กรณีเงินเข้าคณะแพทยฯ ประกาศจะส่งกลับไปยังผู้วิจัย และฝ่ายวางแผนจะดาเนินการขอเลขศูนย์
ต้นทุน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินต่อไป
4.2 กรณีเงินไม่เข้าคณะแพทยฯ ประกาศจะส่งกลับไปยังผู้วิจัย
5. กรณีที่มีเงินอุดหนุนดาเนินการของคณะแพทยศาสตร์ 10% - 20%
5.1 กรณีเงินเข้าคณะแพทยฯ ทางการเงินจะเป็นผู้ดาเนินการหักเงินอุดหนุนไว้
5.2 กรณีเงินไม่เข้าคณะแพทยฯ ทางผู้วิจัยจะต้องทาบันทึกจ่ายเงินอุดหนุนผ่านหัวหน้าภาควิชาแล้วส่งผ่าน
ฝ่ายวิจัย (ผ่าน IRB ในกรณีที่เป็นโครงการบริษัทยา, ผ่านสานักงานในกรณีโครงการที่ไม่ต้องยื่น IRB)
เพื่อนาส่งคณะต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2256-4455,0-2256-4466
ต่อ 14 คุณวราธร หรือ
ต่อ 13 คุณรุ่งรัตน์

