ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๕
..............................................
โดยเป็ น การสมควรกํ า หนดระบบการบริ ห ารเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ สอดคล้ อ งกั บการส่ งเสริม การสร้ า งผลงานวิ จัย ที่ มี
คุณภาพ และเพื่อให้การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส
ควบคุมและตรวจสอบได้
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม
พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัย ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่
๓๙/๒๕๕๕ เมื่อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“คณะฯ” หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
“หน่วยงานฯ” หมายถึง หน่วยงานของสํานักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ที่ทําหน้าที่
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของคณะฯ ได้แก่
(๑) งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สํานักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม
(๒) งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สํานักงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม
“เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” หมายถึง เงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจาก
บุค คล นิ ติ บุ ค คล หน่ ว ยงาน องค์ ก รภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ให้รวมถึงแหล่งทุนภายนอกที่ว่าจ้างให้คณะฯ หรือบุคลากรคณะฯ ทําการวิจัย
“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการโครงการวิจัย
“โครงการวิจัย” หมายถึง โครงการที่ได้รับทุนวิจัย และโครงการที่ได้รับการว่าจ้างให้
ทําการศึกษา/วิจัย
“หัวหน้าโครงการวิจัย” หมายถึง ผู้ทําหน้าที่บริหารโครงการวิจัย
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-๒๒. โครงการวิ จั ย ทุ ก โครงการที่ จ ะขอเงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกต้ อ งเสนอ
โครงการวิจัยและงบประมาณในการทําวิจัย ให้หน่วยงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. โครงการวิจัยทุกโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
กําหนดต้องส่งโครงการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดําเนินการ พร้อมชําระค่าบริการตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด
๔. ให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงเพื่อรับเงิน
อุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
๕. ให้แหล่งทุนภายนอกส่งเงินอุดหนุนการวิจัยโดยนําเข้าบัญชีธนาคารตามที่คณะฯ กําหนด
หรือส่งมอบเช็คธนาคารสั่งจ่ายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๖. กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกโดยตรง ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยนําส่งเงินที่ได้รับทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารตามที่คณะฯ กําหนด โดยห้ามนําเงินไปใช้
ก่อนนําส่งคณะฯ
๗. ให้หน่วยงานฯ แจ้งฝ่ายการคลังทันทีที่ทราบว่าโครงการวิจัยใดได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกแล้ว เพื่อให้ฝ่ายการคลังนําเงินส่งมหาวิทยาลัยโดยเร็ว และขอรับเงินหลังการจัดสรรเข้า
บัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยคณะฯ
๘. ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม จากเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อจัดสรรให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฯ ในอัตราดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราร้อยละ ๔ ของมูลค่าของโครงการวิจัย
(๒) คณะฯ ในอัตราร้อยละ ๖-๑๖ ของมูลค่าของโครงการวิจัย
๙. กรณีที่แหล่งทุนประสงค์จะจัดสรรค่าธรรมเนียมให้คณะฯ ในอัตราที่แตกต่างจากอัตราที่
คณะฯ กําหนด ให้เป็นไปตามสัญญาข้อตกลงระหว่างคณะฯ กับแหล่งทุนภายนอก
๑๐. เงินค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการโครงการที่คณะฯ ได้รับ ให้คณะฯ จัดสรรเงินจํานวน
ครึ่งหนึ่งเข้าเป็นเงินในบัญชีโควตาของภาควิชา หรือหน่วยงานหลักของหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อใช้ใน
กิจการของภาควิชา หรือหน่วยงาน
๑๑. ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดบัญชีธนาคาร “ชื่อโครงการวิจัย”โดยกําหนดผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน
ไม่น้อยกว่าสองในสาม ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกับผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน
บุคคลอื่นทุกครั้ง
หากเงินของโครงการวิจัยที่จ่ายให้หัวหน้าโครงการวิจัย แต่ละครั้งมีจํานวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
หัวหน้าโครงการวิจัยอาจขออนุมัติไม่เปิดบัญชีกับธนาคารก็ได้
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- ๓ ๑๒. ให้คณะฯ โอนเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกส่วนที่เป็นของโครงการวิจัยที่คณะฯ
ได้รับในงวดแรกเข้าบัญชีของโครงการวิจัย การโอนเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกงวดต่อ ๆ ไป
ให้โอนหลังจากหัวหน้าโครงการวิจัยได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินของงวดก่อนหน้านี้ให้หน่วยงานฯ แล้ว
๑๓. หัวหน้าโครงการวิจัยอาจขอนําเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกออกไปบริหาร
จัด การเองเพี ย งบางส่ ว น โดยมอบส่ ว นที่ เ หลื อ ในบั ญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ของคณะฯ ให้ ห น่ ว ยงานฯ
เป็นผู้บริหารจัดการแทนก็ได้
๑๔. หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย หรื อ หน่ ว ยงานฯ มี ห น้ า ที่ นํ า ส่ ง เงิ น จากโครงการวิ จั ย เข้ า บั ญ ชี
ธนาคารของคณะฯ เมื่อมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นภายในคณะฯ จากการดําเนินงานของโครงการ
๑๕. หน่วยงานฯ มีหน้าที่จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโครงการวิจัยทุกโครงการ
๑๖. กรณี มี เ งิ น คงเหลื อ ในบั ญ ชี ธ นาคารของโครงการหลั ง จากสิ้ น สุ ด โครงการวิ จั ย แล้ ว ให้
หัวหน้าโครงการวิจัยนําเงินที่เหลือในบัญชี ทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ส่งเข้าบัญชีเงินรายได้คณะฯ
พร้อมส่งสําเนาหลักฐานการนําส่งเงินให้หน่วยงานฯ ทราบ
๑๗. หัวหน้าโครงการวิจัยใดทีจ่ งใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ คณะฯ จะดําเนินการทางวินัย
๑๘. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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