Flow Chart
การทาสัญญาโครงการวิจัย และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพรวมขั้นตอนการทาสัญญาโครงการวิจัยทุกประเภท

ส่งสัญญาให้แหล่งทุน/หัวหน้าโครงการ/งานการเงิน/งาน
นโยบายและแผน/iNT/กองบริหารงานวิจัย

ข้อเสนอโครงการ/งบประมาณ/(ค่าธรรมเนียมสถาบัน)

การขึ้นทะเบียนโครงการ
สัดส่วนคณะผู้วิจัย และค่าตอบแทนบุคลากรภายใน – ภายนอกม.มหิดล
(50 : 50)
(ระบุชื่อ และสถานที่ทางานของบุคคลภายนอกม.มหิดล)
ประสานแหล่งทุนวิจัยเรื่องสัญญา

(ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ จานวนเงินงบประมาณ แหล่งทุน และ
ระยะเวลา สาเนาสัญญารับทุน แบบแจกแจง / CR04 ข้อมูลการสร้าง IO
ของหัวหน้าโครงการ สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ (ถ้ามี)
และข้อมูลผู้ขาย (Vender) พร้อมระบุจานวนคน (ถ้ามี) (7 วันทาการ)

การสร้าง Vender

มอบอานาจผู้อานวยสถาบันฯ ลงนามสัญญาที่ iNT/
ส่งสัญญาให้กองบริหารงานวิจัย

กรณีโครงการมีบุคลากรใหม่ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ERP ของ
สถาบันฯ (ชื่อ สาเนาบัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (SCB) อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ) (7 วันทาการ)

การทาสัญญา

ปิดโครงการวิจัย

กองบริหารงานวิจัย

INT

(ทุนอุดหนุนการวิจัย)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามสัญญา
(7 วันทาการ)

การให้บริการรับทาวิจัย/ เอกชน
มอบอานาจผู้อานวยการสถาบันฯ
ลงนามสัญญา (7 วันทาการ)

ลงนามในสัญญารับทุน

หน่วยบริหารงานวิจัย
ให้แหล่งทุนประเมินความพึงพอใจ
ส่งผลการประเมินให้ผู้บริหารสถาบันฯ
และงานประกันคุณภาพสถาบันฯ
บันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัย

การบริการรับ
ทาวิจัยและ
บริการวิชาการ
สถาบันบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
(iNT)

แหล่งทุนประกาศตามกรอบ TOR วิธีคัดเลือก
มอบอานาจ
ยื่นข้อเสนอโครงการ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท

เกิน 2 ล้านบาท

IPSR

iNT

1) เอกสาร IPSR และ ม.มหิดล
2) ข้อเสนอโครงการ
3) งบประมาณ (Breakdown)
(1 วันทาการ)

1) เอกสารม.มหิดล
2) ข้อเสนอโครงการ
3) งบประมาณ (Breakdown)
(3 - 5 วันทาการ)
ผู้วิจัยยื่นข้อเสนอโครงการไป
ยังแหล่งทุน
แหล่งทุนแจ้งผลการคัดเลือก

แหล่งทุนและหน่วยบริหารงานวิจัยร่วมกัน
ร่างสัญญารับทุนวิจัย

หน่วยบริหารงานวิจัยทาเรื่องมอบอานาจไปที่ iNT
1) เอกสารม.มหิดล
4) ร่างสัญญา
2) ข้อเสนอโครงการ
5) แบบฟอร์มการเงิน (CR04)
3) งบประมาณ (Breakdown) 6) คาสั่งจ้างลูกจ้างโครงการ*
(7 - 10 วันทาการ)
ผู้อานวยการสถาบันฯ ลงนามในสัญญารับทุน
ส่งสัญญากลับแหล่งทุน/
หัวหน้าโครงการ/งานการเงิน/งานนโยบายและแผน/
iNT (3 วันทาการ)
ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยและเบิกเงินงวดที่ 1
(7 วันทาการ)
ขึ้น Vender บุคลากรที่ไม่มีชื่อในฐาน ERP สถาบันฯ
(7 วันทาการ)
ปิดโครงการวิจัย
หน่วยบริหารงานวิจัย
ให้แหล่งทุนประเมินความพึงพอใจ
บันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัย

การบริการรับทาวิจัย
และบริการวิชาการ
สถาบันบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (iNT)

แหล่งทุนประกาศตามกรอบ TOR วิธีเฉพาะเจาะจง
หากมีการมอบอานาจ
ยื่นข้อเสนอโครงการ

หน่วยบริหารงานวิจัยทาเรื่องมอบอานาจไปที่ iNT
1) เอกสารม.มหิดล
4) ร่างสัญญา
2) ข้อเสนอโครงการ
5) แบบฟอร์มการเงิน (CR04)
3) งบประมาณ (Breakdown) 6) คาสั่งจ้างลูกจ้างโครงการ*
(7 - 10 วันทาการ)

ผู้อานวยการสถาบันฯ ลงนามในสัญญารับทุน
ไม่เกิน 2 ล้านบาท

เกิน 2 ล้านบาท

IPSR

iNT

1) เอกสาร IPSR และ ม.มหิดล
2) ข้อเสนอโครงการ
3) งบประมาณ (Breakdown)
(1 วันทาการ)

ผู้วิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ
ไปยังแหล่งทุน

หากไม่มีการมอบอานาจ
ยื่นข้อเสนอโครงการ

แหล่งทุนและหน่วยบริหารงานวิจัยร่วมกัน
ร่างสัญญารับทุนวิจัย

1) เอกสารม.มหิดล
2) ข้อเสนอโครงการ
3) งบประมาณ (Breakdown)
(3 - 5 วันทาการ)

ส่งสัญญากลับแหล่งทุน/
หัวหน้าโครงการ/งานการเงิน/งานนโยบายและแผน/ iNT (3 วันทาการ)
ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยและเบิกเงินงวดที่ 1
(7 วันทาการ)
ขึ้น Vender บุคลากรที่ไม่มีชื่อในฐาน ERP สถาบันฯ
(7 วันทาการ)
ปิดโครงการวิจัย
หน่วยบริหารงานวิจัย
ให้แหล่งทุนประเมินความพึงพอใจ
บันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัย

แหล่งทุนประกาศอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย

แหล่งทุน/กองบริหารงานวิจัยส่งสัญญามาหน่วยบริหารงานวิจัย
สถาบันฯ เพื่อให้หัวหน้าโครงการลงนามในสัญญารับทุน

รูปแบบการให้ทุนวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในสัญญารับทุน
วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

ส่งสัญญากลับกองบริหารงานวิจัย/แหล่งทุน/
หัวหน้าโครงการ/งานการเงิน/งานนโยบายและแผน
(3 วันทาการ)

นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ
แบบเอกสาร

ระบบออนไลน์

หนังสือยืนยันการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ของผู้อานวยการสถาบันฯ ส่งให้กองบริหารงานวิจัยส่งแหล่งทุน
แหล่งทุนแจ้งผลการคัดเลือก
แหล่งทุนและหน่วยบริหารงานวิจัยร่วมกัน
ร่างสัญญารับทุนวิจัย
กองกฎหมายม.มหิดลตรวจสอบร่างสัญญารับทุนวิจัย

ขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยและเบิกเงินงวดที่ 1
(7 วันทาการ)

ขึ้น Vender บุคลากรที่ไม่มีชื่อในฐาน ERP สถาบันฯ
(7 วันทาการ)
ปิดโครงการวิจัย
หน่วยบริหารงานวิจัย
ให้แหล่งทุนประเมินความพึงพอใจ
บันทึกในฐานข้อมูลโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทที่ 1 ทุนวิจัย R2R
(50,000 บำท)/โครงกำร
สนับสนุน 3 ทุน ต่อปีงบประมำณ
ประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประชากรและสังคม
(400,000 บำท)/โครงกำร
สนับสนุน 2 ทุน ต่อปีงบประมำณ
ประเภทที่ 3 ทุนสมทบสนับสนุนงานวิจัย
(200,000 บำท)/โครงกำร
สนับสนุน 2 ทุน ต่อปีงบประมำณ
ประเภทที่ 4 ทุนวิจัยสนับสนุนทุน FF
(100,000 บำท)/โครงกำร
สนับสนุน 2 ทุน ต่อปีงบประมำณ
ประเภทที่ 5 ทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
(20,000 บำท)/โครงกำร
ไม่กำหนดจำนวนทุนต่อปีงบประมำณ

เอกสารที่ยื่นขอรับทุน
1. หนังสือนำขอรับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเงินรำยได้สถำบันฯ
พร้อมแนบแบบฟอร์มเสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย รำยชื่อคณะวิจัย และงบประมำณ (Breakdown)
3. แผนกิจกรรมและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4. หนังสือรับรองที่มีควำมเห็นของที่ปรึกษำ/คณะที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย
เอกสารที่ยื่นขอรับทุน
1. หลักฐำนกำรนำเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยในเวทีเสวนำวิชำกำร
“ใต้ชำยคำประชำกร” อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
เอกสารที่ยื่นขอรับทุน
1. สัญญำกำรรับทุนวิจัยจำกแหล่งทุนหลัก
เอกสารที่ยื่นขอรับทุน
1. หนังสือนำขอรับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเงินรำยได้สถำบันฯ
พร้อมแนบแบบฟอร์มเสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ
2. ข้อเสนอโครงกำรวิจัย รำยชื่อคณะวิจัย และงบประมำณ (Breakdown)
3. แผนกิจกรรมและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
4. สัญญำกำรรับทุน FF
เอกสารที่ยื่นขอรับทุน
1. หนังสือขอรับกำรสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเงินรำยได้สถำบันฯ
พร้อมแนบแบบฟอร์มเสนอขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยฯ
2. Concept note
3. แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัย

ทุนสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน
ทุนสำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร
และนักวิจัยปฏิบัติกำร

ยื่นหน่วยบริหารงานวิจัย
เพื่อทาบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและการ
ตีพิมพ์ประจาสถาบันฯ และผู้อานวยการสถาบันฯ พิจารณา
อนุมัติให้ทุนวิจัย
ทาสัญญารับทุนวิจัย
ส่งสัญญาให้หัวหน้าโครงการ/งานการเงิน/
งานนโยบายและแผน
ที่ปรึกษา/คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ประเมินคุณภาพงานส่งหน่วยบริหารงานวิจัย
ปิดโครงการวิจัย

หน่วยบริหารงานวิจัย
เสนอประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ
และผู้อานวยการสถาบันฯ ประเมินความพึงพอใจ
บันทึกในฐานข้อมูลทั้งหมด และส่งผลการ
ประเมินให้งานประกันคุณภาพสถาบันฯ

