
มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นาํสูคุณภาพ 
SCAN  (08-12-53) 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เร่ือง  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจยัของอาจารยแพทย  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
............................ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสราง
นักวิจัยที่มีศักยภาพในการเปนผูนํากลุมวิจัยในอนาคต  อันจะเปนการวางรากฐานงานวิจัยของคณะฯ ใหมั่นคง 
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการใหมีประสิทธิภาพ  นํามาซึ่งประโยชนและความกาวหนาสู
คณะฯ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารเงิน
อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่   
๓๙/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  จึงกําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 
 ๑.   ใหยกเลิก 
  ๑.๑    ระเบยีบปฏิบัติคณะฯ วาดวย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจยัของอาจารย พ.ศ.๒๕๔๖ 
ลงวันที่  ๓ มกราคม ๒๕๔๖ 

๑.๒   ระเบยีบปฏิบัติคณะฯ วาดวย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจยัของอาจารย (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๖  ลงวันที่  ๘ กนัยายน ๒๕๔๖ 
 ๒.  ในประกาศนี้ 
   “คณะฯ”  หมายถึง  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
   “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
   “ทุน”  หมายถึง  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย 
   “คณะกรรมการคัดเลือก”  หมายถึง  คณะกรรมการคัดเลือกผูรับทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทําวิจัยของอาจารยแพทย 
   “คณะกรรมการบริหารทุน”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาศักยภาพในการทํา
วิจัยของอาจารยแพทย 
 ๓.  ผูสมัครรับทุน  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   ๓.๑  เปนผูดํารงตําแหนงอาจารยแพทย ซ่ึงไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
ประเภทชั่วคราว และประเภทประจํา ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
.../๓.๒  คุณสมบัติ 
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  ๓.๒  คุณสมบัติของผูสมัครรับทุนแบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
    ๓ .๒ .๑   ระดับตน   ได รับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือดํารงตําแหนง          
ผูชวยศาสตราจารย และมีความรูความชํานาญที่จะดําเนินงานวิจัยดวยตนเองได รวมทั้งมีคุณสมบัติที่แสดงถึง
ความมีจริยธรรม 
    ๓.๒.๒  ระดับกลาง คือ ผูสมัครรับทุนในระดับตน และไดรับทุนมาแลวเปน
ระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ ป มีผลงานทางวิชาการ ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว หรืออาจที่มี
คุณสมบัติในขอ ๓.๒.๑ แตมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่กําหนดไว และจะตองมีโครงการวิจัยที่จะ
ดําเนินการในระยะเวลาที่ไดรับทุน ซ่ึงเปนโครงการที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด หรือไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกคณะฯ แลว 
    ๓.๒.๓  ระดับสูง คือ ผูสมัครรับทุนในระดับกลาง และไดรับทุนมาแลวเปน
ระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ ป มีผลงานทางวิชาการไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว หรืออาจารยแพทย
ที่มีคุณสมบัติในขอ ๓.๒.๑ แตมีผลงานตามเกณฑที่กําหนด และจะตองมีโครงการวิจัยที่จะดําเนินการใน
ระยะเวลาที่ไดรับทุน  ซ่ึงเปนโครงการที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด หรือไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยแลว และจะตองมุงผลิตและฝกฝนนักวิจัยรุนใหมดวย 
 ๔.  เกณฑการพิจารณาใหทุน   
   การใหทุนในระดับตาง ๆ พิจารณาตามคุณสมบัติของผูสมัครรับทุน และเกณฑคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยที่กําหนดไว โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเปนผูพิจารณา หากผูรับ
สมัครรับทุนมีระยะเวลาไมติดตอกันถึง ๖ ป ตามขอ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลือก 
 ๕.  การพิจารณาตัดสิน 
   คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัครขอรับทุนรวมกับการสัมภาษณผูสมัคร การ
ตัดสินจะประเมินจากคุณสมบัติของผูสมัคร  และเกณฑคุณภาพของผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัยที่เสนอ
ขอรับทุน โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
อนุมัติ 
 ๖.  การติดตามผล 
   ๖.๑  ผูที่ไดรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของแผนงานหรือโครงการ และการ
ปฏิบัติงานในรอบป ตอคณะกรรมการบริหารทุนทุก ๓-๖ เดือน ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารทุน 
   ๖.๒  หากผูที่ไดรับทุนไมผานการประเมินในปแรก คณะกรรมการบริหารทุนจะรับฟง
เหตุผล ถามีเหตุผลเพียงพอจะอนุมัติทุนตออีก ๑ ป หากไมผานการประเมินในปที่ ๒ จะใหพนจากการรับทุน 
  
 

.../๗.  ใหมีคณะกรรมการ 
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 ๗.  ใหมีคณะกรรมการ ๒ คณะ ไดแก คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการบริหารทุน โดย
คณะกรรมการแตละคณะมีจํานวน ๙ คน ประกอบดวย 
   ๗.๑  คณบดี เปนประธาน 
   ๗.๒ กรรมการโดยการแตงตั้งของคณบดี อีก ๔ คน ทั้งนี้ตองเปนบุคคลภายนอกคณะฯ 
อยางนอย ๒ คน เมื่อคณบดีผูแตงตั้งพนจากตําแหนง ใหกรรมการพนจากตําแหนงดวย 
   ๗.๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการประจําคณะฯ เลือก ๔ คน ทั้งนี้ตองเปน
บุคคลภายนอกคณะฯ อยางนอย ๒ คน เปนผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีการวิจัย ๑ คน วาระการดํารงตําแหนง
เปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนด 
   ๗.๔  ใหประธานแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และใหเลขานุการแตงตั้ง
เลขานุการได ๑ คน 
 กรรมการตามขอ ๗.๒ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๗.๓ ซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการคัดเลือก
แลว จะดํารงตําแหนงกรรมการบริหารทุนในเวลาเดียวกันไมได 
 ๘.  ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีอํานาจและหนาที่ 
   ๘.๑  วางระเบียบกฎเกณฑในการคัดเลือกผูสมัครรับทุน และกําหนดเกณฑคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการและโครงการวิจัย โดยจัดทําเปนประกาศคณะฯ 
   ๘.๒ พิจารณาโครงการวิจัยโดยขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ดวยไมนอยกวา 
๒ คน 
   ๘.๓  พิจารณาคัดเลือกผูรับทุนและเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่ออนุมัติ 
   ๘.๔  แจงผลการคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลแกผูขอรับทุน 
 ๙.  ใหคณะกรรมการบริหารทุนมีอํานาจและหนาที่ 
   ๙.๑  วางระเบียบกฎเกณฑในการประเมินผล 
   ๙.๒ พิจารณาประเมินผลงานของผูไดรับทุน 
   ๙.๓  ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
   ๙.๔  แตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 
   ๙.๕  เสนอความเห็นในการกําหนดจํานวนเงินตอเดือนและระยะเวลาการรับทุนตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อไดรับความเห็นชอบใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ ตอไป 
   ๙.๖  พิจารณาเสนอคณบดีเพื่อมีคําสั่งตัดสิทธิในการใหรับทุนทั้งหมดหรือบางสวน หากผู
ไดรับทุนไมผานการประเมิน หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือระเบียบกฎเกณฑ คําสั่งหรือเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการคัดเลือก หรือคณะกรรมการบริหารทุนกําหนด 
   ๙.๗  หนาที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทุน 
  

.../๑๐.  คาตอบแทน 
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 ๑๐.  คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการบริหารทุน ใหจายในอัตราเบี้ยประชุม
ตามประกาศคณะฯ 
 ๑๑.  พันธะของผูไดรับทุนในโครงการฯ มีดังนี้ 
   ๑๑.๑  อุทิศตนปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานเต็มเวลาในดานการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจัย และการบริหาร ทั้งนี้ไมอนุญาตใหรับรายไดจากคลินิกพิเศษสวนตัว หรือคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ของหนวยราชการใด ๆ หรือจากการประกอบวิชาชีพนอกเวลาราชการหรือจากการประกอบวิชาชีพอ่ืน  
   ๑๑.๒  ปฏิบัติภารกิจดานการวิจัยอยางเต็มศักยภาพ 
   ๑๑.๓  มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑที่คณะกรรมการบริหารทุนกําหนด 
   ๑๑.๔  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในดานจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 ๑๒.  การสมัครรับทนุ เปนไปตามประกาศคณะฯ 
 ๑๓. การเบิกเงินทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทยตามประกาศนี้ ใหเบิกจายจาก
เงินรายไดคณะฯ 
 ๑๔.  ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

(ศาสตราจารยรัชตะ  รัชตะนาวิน) 
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 


