
ขัน้ตอนการสมคัรขอรบัทนุสนับสนุนกลุ่มวิจยัมุง่เป้า  (มกราคม – มนีาคม  ของทุกปี)                                      
ขัน้ตอนการส่ง  Concept Paper 

 
 

 

# หมายเหตุ                                                                                                                                                                       
*   ผู้ วิจัยควรส่งเสนอโครงการวิจัยตามรอบก าหนดการ 
**  คณะกรรมการฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการตามก าหนดการประชุมฯ  
*** กรอบเวลาที่ขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการฯ ทัง้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง 

                 หรือใช้เวลานานขึน้อยู่ กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  

คณะกรรมการฯ แจ้งวันพจิารณา 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
และทุนวิจัย T.1701 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน 
1.บันทกึขอส่งโครงการวจัิย 
2.แบบเสนอ Concept Paper  
พร้อม CD File Word 1 ชุด 
3.ประวัตผู้ิวจัิย 
Download แบบฟอร์มได้ท่ี 
http://intranet.rama.mahidol.ac.

th/Dean/RAR/index.html 

เปิดรับสมัครเดือน  ม.ค. – มี.ค. ทุกปี 

*กรณีผู้สมัครย่ืนเอกสารชีแ้จงเพิ่มเตมิ 
ให้ส่งเอกสารกลับภายในเดือนนัน้ 
 

 

 1.รวบรวม Concept Paper  
     ( ประมาณเดือนเมษายน )  
2.ขอวันนัดหมายท่ีคณะกรรมการ 

ส่งคืนเอกสารท่ีไม่สมบูรณ์ 

1.ท าบันทกึเชญิคณะกรรมการฯ  
2.ท าบันทกึเชญิผู้สมัคร Present 
Concept Paper ปลายเดือน  พ.ค. 

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย   คณะกรรมการฯ พิจารณา 
Concept Paper 

 
คณะกรรมการฯ แจ้งวันพจิารณา 

Present Concept Paper 

ก าหนดวันพจิารณา 
Concept Paper 

 
ผู้สมัครเตรียมเข้า Present 

ในวันท่ีก าหนด 

ผู้สมัครเข้า Present ต่อคณะ
กรรมการฯ ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

ผลการตัดสิน 

มีข้อแก้ไข ผ่าน กรณีผู้สมัครชีแ้จงเพิ่มเติม  

ท าบันทกึแจ้งผลการพจิารณา 

 
 

ผู้สมัครทราบผลการพจิารณา 
- ไม่ผ่าน 

- มีข้อแก้ไข 
- ผ่าน 

แจ้งบุคลากรในสังกดั 
เพื่อทราบผลการพิจารณา 

 

ลงนามเอกสารใบสมัคร            
(ใบปะหน้า) 

หวัหน้าภาควิชา / ส านักงาน นักวิจัย / ผู้สมัคร 

หากผ่าน Concept Paper ด าเนินการดังนี ้  
1. เตรียมขอ จริยธรรมการวิจัยในคน (EC) 

Human Research Ethics Unit 
2. เตรียมส่ง Full paper 

http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html


         

ขัน้ตอนการส่ง Full Paper (ประมาณเดอืนมถุินายนของทุกปี )                                                                            
 เฉพาะท่ีผา่น Concept  Paper  แล้ว เท่านัน้ 

 

เดือน กรกฎาคม  

หวัหน้าภาควิชา / 
ส านักงาน 

หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
และทุนวิจัย T. 1701 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะกรรมการฯ  
พิจารณา Full Paper 

 

ฝ่ายการคลัง 
 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน 
1.บนัทกึขอสง่โครงการวิจยั 

2.แบบเสนอโครงการ Full Paper  
พร้อม CD File Word 1 ชดุ 
3.ประวตัผิู้วิจยั 
Download แบบฟอร์มได้ท่ี 
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/
Dean/RAR/index.html 
 
* กรณีผู้สมัครย่ืนเอกสารชีแ้จง
เพิ่มเตมิ ให้ส่งเอกสารกลับภายใน
เดือนนัน้ 
 

 

ลงนามเอกสารใบ
สมัคร ( ใบปะหน้า ) 

แจ้งบุคลากรในสังกดั
เพื่อทราบผล 
การพิจารณา 

 

1. รวมเอกสาร Full Paper เดือน ม.ิย. 
2. ขอวันนัดหมายท่ีคณะกรรมการ 
3. ท าบันทกึเชิญคณะกรรมการฯ  

 

 
 

สรุปผลการพิจารณา 1-3 วนัท าการ 
1. ท าบันทกึแจ้งผล 
2. ส่งสัญญา 2 ชุด 
3. ด าเนินการตัง้งบไปที่คณบด ี
   เพื่อขออนุมัติวงเงนิโครงการ 

 
 

สง่คืนเอกสารไม่สมบรูณ์  
ผลการพิจารณา  

มีข้อแก้ไข 

 

ผ่าน 
 กรณีผู้สมัครชีแ้จงเพิ่มเตมิ  

ลงนามเอกสาร ไปที่คณบดี 
เพื่อขออนุมัตวิงเงนิโครงการ 

 
 

ก าหนดวันพิจารณา 
Full Paper 

 

งานคลังจะอนุมิตวงเงนิโอน
เงนิเข้าบัญชีทุนสนับสนุน
วิจยัมุ่งเป้า แบ่งเป็น 3 งวด 

โดยใช้เวลาโอนเงนิ 
ประมาณ 7- 15 วัน 

 
ฝ่ายการคลังแจ้งอนุมัติ 

วงเงนิทาง E:mail 
 

 งานคลังจะโอนเงนิเข้าบัญชี
ทุนสนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า 
แบ่งเป็น 3 งวด โดยใช้เวลา
โอนเงนิ ประมาณ 45 วัน  

 

ลงนามเอกสาร การเบิกเงนิ 
งวดที่ 1 = 50% ให้ผู้สมัคร / 
นักวิจยั โดยเข้าบัญชีทุน
สนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า 

 

1. ตรวจสอบเอกสาร 1-3 วันท าการ 
2. ส่งสัญญาให้คณะบดีลงนาม 
3. ด าเนินการเบิกเงนิ งวดท่ี 1 = 50%  
เข้าบัญชีทุนสนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า  

 
  

1. ส่งสัญญาที่ลงนามแล้ว 2 ชุด 

2. ส าเนารับรองจริยธรรมวจัิย 
   ในคน EC 

1. แจ้งให้ผู้วิจยัทราบว่าสามารถ
เบิกเงนิเพื่อด าเนินการวิจยัได้  
ทาง E:mail 

 

ส่งเอกสารการเบกิเงนิ งวดท่ี 1 
Download แบบฟอร์มขออนุมัตเิบิก
เงนิค่าใช้จ่ายโครงการท่ีได้รับเงนิทุน
สนับสนุนกลุ่มวจัิยมุ่งเป้า (ข้อ10)  
ได้ท่ี 
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/ 
Dean/RAR/index.html 

 

การเบิกเงนิแบ่งเป็น 3 งวดดังนี ้
งวดท่ี 1 = 50% (เมื่อท าสัญญา) 
งวดท่ี 2 = 40% (เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า) 
งวดท่ี 3 = 10% (เม่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) 
 

นักวิจัย / ผู้สมัคร 

ตรวจสอบเอกสารและส่งต่อไป
ยังฝ่ายบัญชีทุนวจัิย เพื่อเตรียม
ท าเบิกเงนิให้นักวจัิย 1-3 วัน

กทาง 
 

http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html


ขัน้ตอนการขอรบัทนุสนับสนุนกลุ่มวิจยัมุ่งเป้า งวดท่ี 2  (เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้า)                       

 
 

นักวิจัย / ผู้สมัคร หวัหน้าภาควิชา / ส านักงาน หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
และทุนวิจัย T. 1701 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายการคลัง 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน งวดท่ี 2 
1.บนัทกึขอส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจยั 
2.แบบเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
paper  พร้อม CD File Word  1 ชดุ 
3. ส าเนารับรองจริยธรรมวิจยัในคน EC 
 

 
 
 
 
 
 

 
** กรณีผู้สมัครมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ส่งเอกสารกลับภายในเดือนนัน้ 

 

ลงนามเอกสารใบสมัคร 
(ใบปะหน้า) 

ส่งเอกสารการเบิกเงนิ งวดที่ 2 
Download แบบฟอร์มขออนุมัติเบิก
เงนิค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงนิทุน
สนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (ข้อ10)  
ได้ที่  
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/ 
Dean/RAR/index.html 
 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
   ประมาณ  1-3 วันท าการ 

 
 

1.  ท าบันทกึขอเบกิเงนิ  
    งวดท่ี 2 =40% เข้าบัญชี 
    ทุนสนับสนุนวจัิยมุ่งเป้า 
2. แจ้งผลการเบิกเงนิให้ผู้วจัิย 
    ทราบ   ทาง E:mail 

 
 

              พิจารณา  
         1-3 วันท าการ 

ส่งคืนเอกสารไม่สมบูรณ์ 

มีข้อแก้ไข 

 
ผ่าน 

 

กรณีให้ผู้สมัครมีข้อแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ลงนามเอกสาร การเบิกเงนิ  
งวดที่ 2 = 40% ให้ผู้สมัคร / นักวิจยั  
โดยเข้าบัญชีทุนสนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า 

 

งานคลังจะโอนเงนิเข้าบัญช ี
ทุนสนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า งวดที่ 2 
 โดยใช้เวลาโอนเงนิ ประมาณ 45 วนั  

 

ตรวจสอบเอกสาร 
1-3 วันท าการ 

 



ขัน้ตอนการขอรบัทนุสนับสนุนกลุ่มวิจยัมุ่งเป้า งวดท่ี 3 (เมื่อส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์)                

 

นักวิจัย / ผู้สมัคร หวัหน้าภาควิชา / ส านักงาน หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
และทุนวิจัย T. 1701 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายการคลัง 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน งวดท่ี 3 
1.บนัทกึขอส่งรายงานฉบบัสมบรูณ์
โครงการวิจยั 
2.แบบเสนอรายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการ 
paper  พร้อม CD File Word  1 ชดุ 
ได้ที่  
Download แบบฟอรม์ไดท้ี ่
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/ 
Dean/RAR/index.html 
 
** กรณีผู้สมัครมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม 
ให้ส่งเอกสารกลับภายในเดือนนัน้ 

 

ลงนามเอกสารใบสมัคร 
(ใบปะหน้า) 

ส่งเอกสารการเบิกเงนิ งวดที่ 3 
Download แบบฟอร์มขออนุมัติเบิก
เงนิค่าใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงนิทุน
สนับสนุนกลุ่มวิจัยมุ่งเป้า (ข้อ10)  
ได้ที่ 
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/ 
Dean/RAR/index.html 
 

1.ตรวจสอบเอกสาร 
ประมาณ  1-3 วันท าการ 

 
 

1.ท าบันทกึขอเบกิเงนิ งวดท่ี 3 = 10%     
เข้าบัญชีทุนสนับสนุนวจัิยมุ่งเป้า 
2.แจ้งผลการเบกิเงนิให้ผู้วจัิยทราบ   
ทาง E:mail 

 
 

              พิจารณา  
         1-3 วันท าการ 

ส่งคืนเอกสารไม่สมบูรณ์ 

มีข้อแก้ไข 

 
ผ่าน 

 

กรณีให้ผู้สมัครมีข้อแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ลงนามเอกสาร การเบิกเงนิ  
งวดที่ 3 = 10% ให้ผู้สมัคร / นักวิจยั  
โดยเข้าบัญชีทุนสนับสนุนวิจยัมุ่งเป้า 

 

งานคลังจะโอนเงนิเข้าบัญชีทุนสนับสนุน 
วิจยัมุ่งเป้า งวดที่ 3 โดยใช้เวลาโอนเงนิ 
ประมาณ 45 วัน  

 

ตรวจสอบเอกสาร       
1-3 วันท าการ 

 



ขัน้ตอนการขอรบัทนุสนับสนุนกลุ่มวิจยัมุ่งเป้า  (ส าหรบัโครงการต่อเน่ือง )                                                   
 

 
 

 

นักวิจัย  / ผู้สมัคร หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
และทุนวิจัย T.1701 

ส่งเอกสารประกอบการขอรับทุน 
1.บนัทกึขอสง่โครงการวิจยั 
2.แบบเสนอ โครงการตอ่เน่ืองและ
รายละเอียดงบประมาณ  
พร้อม CD File Word 1 ชดุ 
3.ส าเนารับรองจริยธรรมวิจยัใน 
คน EC 
 
Download แบบฟอร์มได้ท่ี 

http://intranet.rama.mahidol.ac.
th/Dean/RAR/index.html 
 

1.รวบรวมเอกสาร 
โครงการต่อเน่ือง 

 
2.ขอวันนัดหมายท่ี         
คณะกรรมการ ส่งคืนเอกสารท่ีไม่สมบูรณ์ 

1.ท าบันทกึเชญิคณะกรรมการฯ  
2.ท าบันทกึเชญิผู้สมัคร Present 
โครงการต่อเน่ือง 

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย   คณะกรรมการฯ  
พิจารณาโครงการต่อเน่ือง 

 
คณะกรรมการฯ แจ้งวันพจิารณา 

Present โครงการต่อเน่ือง 

ก าหนดวันพจิารณา 
โครงการต่อเน่ือง 

คณะกรรมการฯ แจ้งวันพจิารณา 

ผู้สมัครเตรียมเข้า Present 
ในวันท่ีก าหนด 

ผู้สมัครเข้า Present ต่อคณะ
กรรมการฯ ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

ผลการตัดสิน 

มีข้อแก้ไข ผ่าน กรณีผู้สมัครชีแ้จงแก้ไขเพิ่มเติม  

1.ท าบันทกึแจ้งผลการพจิารณา 
2.ส่งสัญญา 2 ชุด 
3.ด าเนินการตัง้งบไปที่คณบดี 
เพื่อขออนุมัตวิงเงนิโครงการ 

 

 
 

 
ผู้สมัครรับเร่ือง 

แจ้งบุคลากรในสังกดั 
เพื่อทราบผลการพิจารณา 

 

ลงนามเอกสารใบสมัคร            
(ใบปะหน้า) 

หวัหน้าภาควิชา / ส านักงาน 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้สมัคร / นักวิจัย  
ด าเนินการส่งสัญญา/เบิกเงนิเหมือน
ขัน้ตอนส่ง  Full paper  ล าดับ ที่ 2 

http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html
http://intranet.rama.mahidol.ac.th/Dean/RAR/index.html

