


ทอล์ค เร่ือง ทนุ
คร้ังท่ี 6

By ORS
วนัพธุท่ี 27 มกราคม 2564

เวลา 12.00-13.00 น.



ประกาศจาก วช.
การเสนอช่ือนักวิจยั ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ ์และผลงานประดิษฐคิ์ดค้นเพ่ือขอรบัรางวลัการวิจยัแห่งชาติ

ประจ าปีงบประมาณ 2565

รางวลันักวิจยัดีเด่น
แห่งชาติ

ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ

การเสนอช่ือ
1. แจง้ความประสงคม์าทาง 

ORS
2. ORS ด าเนินการแจง้ทาง

มหาวทิยาลยัต่อไป

รางวลัผลงานวิจยั
ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
1. ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยั
(สมคัรไดด้ว้ยตนเอง)
การเสนอผลงาน
1. ระบบ NRIIS

- รายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์
- หนงัสอืแสดงความยนิยอมการ
เสนอผลงาน (หน่วยงานทีใ่หทุ้น)
- หนงัสอือนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชา(รองอธกิารบดฝ่ีาย
วจิยัและวชิาการ)

รางวลัวิทยานิพนธ์
ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
1. นกัศกึษาสญัชาตไิทย
2. จบป.เอก (ในและต่างประเทศ)
(สมคัรไดด้ว้ยตนเอง)
การเสนอผลงาน
1. ระบบ NRIIS

- รปูเลม่วทิยานิพนธ์
- บทคดัยอ่ (ไทยและองักฤษ)
- ส าเนาปรญิญาบตัร
- ส าเนาสิง่พมิพเ์ผยแพร่

วทิยานิพนธ์
- Citation
- หนงัสอืแสดงความเป็น

เจา้ของวทิยานิพนธ์

รางวลัผลงานประดิษฐ์
คิดค้น

ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ
1. ผูว้จิยั/คณะผูว้จิยัสญัชาตไิทย
(สมคัรไดด้ว้ยตนเอง)
การเสนอผลงาน
1. ระบบ NRIIS

- รปูภาพผลงานประดษิฐ์
คดิคน้

- ส าเนาการจดทะเบยีน
สทิธบิตัร

- หนงัสอือนุญาตจาก
ผูบ้งัคบับญัชา(รองอธกิารบดี
ฝ่ายวจิยัและวชิาการ)

- ส าเนาสิง่พมิพเ์ผยแพร่
- วดีทีศัน์

Deadline!! 30 เมษายน 2564

**มหาวิทยาลยัมหิดล











เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้

ตัง้แต่แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้
บญัช ีMU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลา 10 วนัท าการ

ทุนวิจยัในประเทศ

ORS+PI
• ท าตาราง 3.1 ไป MU (ภายใน 3 วนัท าการ)

MU
• แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้บญัช ีMU
• MU ท าเรือ่งอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (7 วนัท าการ)

OPS
• แจง้กรอบงบประมาณ

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เรือ่งกรอบงบประมาณไดร้บัการอนุมตัิ
• สง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั (กรณ ีPI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง)

งานคลงั
• ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เมือ่เงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยัเรยีบรอ้ย





ORS+PI
• ท า Invoice สง่แหลง่ทุน

MU
• E-mail แจง้เงนิเขา้บญัช ีMU

ORS+PI
• จดัท าตาราง 3.1 และบนัทกึเบกิเงนิ (3 วนัท าการ)

MU
• ท าเรื่องอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (7 วนัท าการ)

OPS
• แจง้กรอบงบประมาณ

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เรื่องกรอบงบประมาณไดร้บัการอนุมตัิ
• สง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั (กรณี PI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง)

งานคลงั
• ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เมื่อเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยัเรยีบรอ้ย

ตัง้แต่แหล่งทุนโอนเงนิเขา้
บญัช ีMU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลา 13 วนัท าการ

ทุนวิจยัตา่งประเทศ

เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้





PI
• ท า Invoice สง่แหลง่ทุน
• ***โปรดแจ้ง ORS ให้ทราบด้วยค่ะ***

แหล่ง
ทนุ

• แจง้ PI โอนเงนิเขา้บญัช ีMU

ORS+PI
• จดัท าตาราง 3.1 และบนัทกึเบกิเงนิ (3 วนัท าการ)

MU
• ท าเรื่องอนุมตัโิอนเงนิเขา้บญัชคีณะฯ (7 วนัท าการ)

OPS
• แจง้กรอบงบประมาณ

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เรื่องกรอบงบประมาณไดร้บัการอนุมตัิ
• สง่เอกสารเบกิเงนิไปยงังานคลงั (กรณี PI บรหิารเงนิทุนวจิยัเอง)

งานคลงั
• ด าเนินการโอนเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยั (ประมาณ 3 วนัท าการ)

ORS
• สง่ e-mail แจง้ PI เมื่อเงนิเขา้บญัชโีครงการวจิยัเรยีบรอ้ย

ตัง้แต่แหลง่ทุนโอนเงนิเขา้
บญัช ีMU 

เงนิเขา้บญัชโีครงการ
ใช้เวลา 13 วนัท าการ

CTA
เม่ือสญัญาทุนลงนามครบทุกฝ่ายแลว้

















บนัทกึขออนมุตัิเบิกเิิน



โอนเงินภายใน 3 วันหลังจากเงินเข้าบัญชี 
”อุดหนุนวิจัยคณะฯ”





สัญญารับทุนวิจัย



ตรวจสอบเอกสารจากหัวหน้าโครงการ

เสนอรองคลัง เพ่ือลงนามอนุมัติเบิกเงิน

ตั้งลูกหนี้เงินยืม ในระบบ MU-ERP



รับเงินยืม
โอนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับสัญญาเงินยืม

จัดหาตามประกาศฯ
ตรวจรับพัสดุ

วัสดุ/ค่าใช้สอย
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี








