
 
 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
................................................................................ 

ดวยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีนโยบายสนับสนุนการใหทุนอดุหนนุการวจิัยจากเงินรายได
คณะฯ เพื่อมุงสนับสนุนงานวิจัยทีม่ีคุณคาใหมีความคลองตัว และเอื้ออํานวยในการดาํเนินงานการวจิัย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได  เพื่อนําไปสูวิสัยทศันของคณะฯ ที่ตั้งไว 

 
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๑๑(๑)  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั

พ.ศ. ๒๕๕๑  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม คร้ังที่   ๒๒ /๒๕๕๒        
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒  จึงออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนอุดหนุนการวจิัยจากเงินรายไดคณะฯ ไวดงันี้ 

ขอ ๑  ใหยกเลิก 
 (๑) ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ือง การใหทุนอุดหนุนการวจิัย 

จากเงินรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เร่ือง การใหทุนอุดหนุนการวจิัย 

จากเงินรายไดคณะฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ลงวนัที่ ๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๓) ระเบยีบปฏิบัติคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีวาดวยทุนอุดหนนุการวิจัย 

จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.๒๕๔๔  ลงวันที่ ๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  บรรดา ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวในประกาศนี้ หรือซ่ึงขัด 
หรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนีแ้ทน 

ขอ ๒ ผูมีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงนิรายไดคณะฯ ไดแก บุคลากรของคณะฯ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนกังานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดคณะฯ 

 (๒) ลูกจางประจําเงนิงบประมาณ ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ 

ขอ ๓  วัตถุประสงค 
 (๑) สนับสนนุนักวจิัยของคณะฯ โดยเฉพาะนักวิจยัรุนใหม 
 (๒) กระตุนใหบุคลากรของคณะฯ มีความสนใจในการทําวิจยัเพิ่มขึ้น 
 (๓) สรางนักวจิัย และสรางเครือขายนักวจิยัในสาขาวิชาตางๆ ใหมีการทําวิจยัรวมกนั 



-๒- 

 

ขอ ๔   ประเภทของทุน 
 คณะฯ จะสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดคณะฯ โดยมีรายละเอียดของประเภท 

ทุนวิจยั ดังตอไปนี ้
 ประเภทที่ ๑ ทุน Biomedical research วงเงินไมเกนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก 

   • การวจิัยทางคลินิกทางการแพทย และการพยาบาล 

   • การวจิัยพืน้ฐาน 
ประเภทที่ ๒ ทุนวิจยัทางคลินกิขนาดกลาง วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เพื่อมุงสนับสนุนโครงการวจิัยทางคลินิกขนาดกลางที่เปนการสรางองคความรูใหมในระดับสากล หรือมีผลชัดเจน
ตอการแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

ประเภทที่ ๓  ทุนวิจยัรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงนิไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการวจิัยที่เปนความรวมมือระหวางบุคลากรคณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระเบียบปฏิบัตคิณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี วาดวยการใหทุนวิจยัรวม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร    
 พ.ศ.๒๕๕๐ 

ประเภทที่ ๔ ทุน Health services research วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก   

 • การวจิัยทางดานการบริการ 

 • การวจิัยทางดานพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร 
ประเภทที่ ๕ ทุนวิจยัดานการศึกษา วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ไดแก 

 • การวจิัยทางดานการศึกษาของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ประเภทที่ ๖ ทุนวิจยัเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน วงเงนิไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก  

 • การวจิัยทางดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับพันธกิจของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน 

โครงการที่เปนการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษยจะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนของคณะฯ กอน (ศึกษารายละเอยีดไดในหนังสือคูมือการขออนุมัติเพื่อการศึกษาวจิัยและการทดลอง 
ในมนษุย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗) 
 
 ขอ ๕ การสมัครขอรับทุน 
  การรับสมัครเพื่อขอรับทุน จะเปดรับสมัครทุกเดือน เดือนละ ๑ คร้ัง ทัง้นี้ ผูวิจยัที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑที่กาํหนดไวของการรับทุน สามารถดาวนโหลดแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนรายไดคณะฯ    
ไดที่ www.ramara.org  และยื่นแบบสมัครขอรับทุนที่มีเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน , ประวัติผูวจิัย(CV) 
พรอมไฟล ๑ แผน มายังหนวยบริหารงานวิจัย  อาคารวิจยัและสวัสดิการ ช้ัน  ๓  หอง  ๓๒๑  ภายในวันที ่ ๑๕  
ของทุกเดือน   



-๓- 

  
 หมายเหตุ: ผูที่เคยไดรับทนุวิจยัเงินรายไดคณะฯ ตองสงรายงานความกาวหนาของงานวิจยั หรือ 
รายงานฉบับสมบูรณ มายังหนวยบริหารงานวิจยักอน จึงจะไดรับการพจิารณาใหทุนครั้งใหม และตองนําผลงานวิจัย 
นั้น เสนอในการประชุมวิชาการประจําปของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 ขอ ๖ การพิจารณาตดัสินใหทุน     
  การพิจารณาตดัสินใหทนุ จะพิจารณาทกุวนัพุธที่ ๔ ของทุกเดือน กรณวีันพุธดังกลาวเปน 
วันหยุดทํางาน ใหเล่ือนพจิารณาตัดสินใหทนุเปนวันพุธของสัปดาหถัดไป หรือใหเล่ือนเปนวนัอื่นตามขอตกลง 
ของคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุการวิจัยเงนิรายไดคณะฯ การพจิารณาทุนซึ่งขึ้นอยูในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนนุการวิจัยเงนิรายไดคณะฯ โดยจะพิจารณาจากแบบเสนอโครงการวิจยัเปนหลัก  
ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทนุฯ  ถือเปนอันสิ้นสุด 
  

ขอ ๗ การจัดสรรทุน 
  หลังจากพจิารณาการขอรับทุนแลว จะมีการแจงผลการพิจารณาทุนฯ คือ  
  (๑) กรณีไมอนุมัติทุน หนวยบริหารงานวจิัยจะแจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลที่ไมอนุมัติ และ
ขอเสนอแนะ ไปยังหวัหนาโครงการวิจัย ใหหวัหนาโครงการวิจยัตอบขอซักถาม และสงโครงการวิจัยทีไ่ดดาํเนนิการ
แกไขแลว มายังหนวยบริหารงานวิจยั เพื่อเขาที่ประชุมพจิารณาในครั้งตอไปหรือไมแลวแตกรณ ี
   (๒) กรณีอนุมตัิทุน หนวยบริหารงานวิจยัจะแจงผลการพิจารณาพรอมวงเงินที่อนุมตัิไปยังหวัหนา
โครงการวิจัย พรอมแนบสญัญาผูรับทุนอุดหนนุการวจิยั ทางคณะฯ จะดําเนินการเบกิจายเงิน ดังนี ้
  กรณี อนุมตัวิงเงินไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหเบิกจายทุนทัง้หมดในงวดเดียว  
 กรณี อนุมัตวิงเงินเกนิ      ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหเบิกจายแบงเปน ๓ งวด ดังนี้  

 งวดที่ ๑ รอยละ  ๕๐ จายใหเมื่อโครงการวิจยัไดรับอนุมัติในหลักการโครงการ พรอมทั้ง 
ทําสัญญาทุนอุดหนนุการวจิยัจากเงินรายไดคณะฯ 

   งวดที่ ๒ รอยละ  ๔๐  จายใหเมื่อหวัหนาโครงการวิจัยสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย   
   งวดที่ ๓  รอยละ  ๑๐  จายใหเมื่อหวัหนาโครงการวิจัยสงรายงานวจิัยฉบับสมบูรณแลว 

  (๓) ใหหวัหนาโครงการวิจัย นําเงินที่ไดรับไปเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม“โครงการวิจัย.....” 
โดยกําหนดผูมีอํานาจสั่งจายเงินไมนอยกวาสองในสามคน 
  

ขอ ๘ การติดตามผลการดําเนินงานการวิจัย 
  ๑. รายงานความกาวหนาโครงการวิจยั จํานวน ๑ ชุด ตอประธานพิจารณาทุนอุดหนนุการวิจัย 
เงินรายไดคณะฯ ทุก ๔ เดือนหรือ ๖ เดือน หลังวันทีไ่ดรับอนุมัติโครงการวิจยั 
  ๒. นําผลงานที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะฯ เสนอในการประชมุวิชาการในปถัดไป 
  ๓. ตองสงรูปเลมวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพที่เกีย่วของ พรอมสงสรุปและหลักฐานการใชจายเงิน 

  



-๔- 

 
ขอ ๙  หลักฐานการรับจายเงิน 

  หลักฐานทีแ่สดงวาไดมีการรับหรือจายเงนิ ไดแก ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการรับ
จายเงิน หลักฐานการนําเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับเงิน ใบสงหรือหลักฐานอื่นๆ โดยหวัหนาโครงการวจิัย 
จะตองเก็บหลักฐานเหลานี้ไวทุกครั้ง  เพื่อจัดสงหลักฐานการรับจาย และรับรองความถูกตองมายังหนวยบริหารงานวิจยั 
ทุกครั้งที่มีการเบิกเงินงวดถัดไป  และหนวยบริหารงานวจิัยตองเก็บหลักฐานไวเพื่อการตรวจสอบเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสิบป 
  
 ขอ ๑๐   การเบิกจายเงนิอุดหนนุการวิจัยตามประกาศนี้ ใหเบิกจายจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะฯ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวย  การบริหารเงนิอุดหนนุการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วนัที่  ๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน) 
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCAN 03-09-52 


