ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
*******************
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการสรางนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหมีงาน
วิจัยทําอยางตอเนื่องและเต็มเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหมในสาขาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ใหมี
โอกาสสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสูงเปนที่ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกําหนดใหมีทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการขอทุนไว ดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง ทุนสนับสนุนนักวิจยั หลังปริญญาเอก ประจําป ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
๒. ในประกาศนี้
“ มหาวิทยาลัย ”
“ อธิการบดี ”
“ ทุน ”
“ คณะกรรมการ ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“ อาจารยที่ปรึกษา ”

หมายถึง

“ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ” หมายถึง

มหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญา
เอกของมหาวิทยาลัย
บุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
ลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย / ผูเชี่ยวชาญ ที่ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกนักวิจัยหลังปริญญาเอก
ผูวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

๓. การจัดสรรทุน
ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได เพื่อเปนทุนสนับสนุนนักวิจัย โดยจัดสรรใหแก
๓.๑ นักวิจัยหลังปริญญาเอก โดยจายเปนเงินสนับสนุน ดังนี้
๓.๑.๑ เงินเดือนนักวิจัยหลังปริญญาเอก เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
ทั้งนี้หากมีประสบการณในการทําวิจัยหรือมีผลงานวิจัยดีเยีย่ ม คณะกรรมการอาจ
พิจารณาเงินเดือนเพิ่มเปนกรณีพิเศษได และในกรณีที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกเปน
ขาราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจางโครงการวิจัยที่ไดรับเงินเดือนจากตน
สังกัดอยูแลวแตไมถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเฉพาะสวนตาง โดยนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกที่เปนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ตองไดรับอนุญาตสมัครรับทุน
และแสดงหนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัดมาดวย
๓.๑.๒ คาเดินทางไปและกลับ คาที่พัก และคาประกันสุขภาพ สําหรับชาวตางประเทศที่ไม
มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
๑

๓.๒ สถานที่ปฏิบัติการที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกทําการวิจัย เพื่อใชในการพัฒนาสิ่งเอื้ออํานวยการ
วิจัยโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)
ทั้งนี้ การเบิกจายเงินใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกมีอํานาจ
และหนาที่ ดังนี้
๔.๑ พิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สมควรไดรับทุนเสนอ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติ
๔.๒ พิจารณาประเมินความกาวหนาของโครงการวิจัย รายงานการวิจยั และงานวิจัยที่นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกไดทําขึ้นระหวางการรับทุน
๔.๓ พิจารณาการใหทุนตอหรือระงับการใหทุน จากผลการประเมินนักวิจัยหลังปริญญาเอกแลว
เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
๕. อาจารยที่ปรึกษาจะตองเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย
/ ผูเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติดังนี้
๕.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองมีประสบการณทํางานวิจัยมากกวา ๑๐ ป หลังจาก
ไดรับปริญญาบัตร และมีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติอยางตอเนื่องยอนหลัง
๕ ป หรือมีผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
๕.๒ มีศักยภาพและมีประสบการณในการบริหารโครงการวิจัย
๕.๓ มีโครงการวิจยั และมีเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ที่สามารถรองรับนักวิจยั หลังปริญญาเอกได
เพียงพอ
๕.๔ มีเวลาใหคําปรึกษา และกํากับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหสามารถทํางานวิจัยไดสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
๖. โครงการวิจยั ตามขอ ๕.๓ จะตองมีลักษณะ ดังนี้
๖.๑ เปนโครงการที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีระยะเวลาไมต่ํากวา ๒ ป
๖.๒ เปนโครงการที่ประกอบดวยนักวิจัยตั้งแต ๒ คน ขึ้นไป
๖.๓ เปนโครงการที่มีความพรอมทั้งดานสถานที่ และอุปกรณ
๗. นักวิจัยหลังปริญญาเอกจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ อายุไมเกิน ๔๐ ป (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบป)
๗.๒ เปนนักวิจัยชาวไทยหรือชาวตางประเทศที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกไมเกิน ๕ ป
(ไมนับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา) ที่ไดสมัครและไดรับการคัดเลือกจากอาจารยที่ปรึกษาใหเขารวม
ทําการวิจัย
๗.๓ ไมเปนผูที่อยูร ะหวางไดรับทุนโครงการวิจัยหลังปริญญาเอกจากแหลงทุนอื่นภายในประเทศหรือ
จากองคกรตางประเทศ
๗.๔ สามารถทํางานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยไดเต็มเวลาตลอดชวงเวลาที่ไดรับทุน โดยไมมีการลา
อบรม ลากิจ หรือลาอืน่ ๆ ที่เกิน ๑๕ วันขึ้นไป
๗.๕ เปนผูที่มีหรือเคยมีผลงานวิจัยที่เปนชื่อแรกที่ไดตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
๗.๖ มีโครงราง/แผนการวิจยั ที่จะทําในการขอทุนที่ชัดเจน
๒

๘. เงื่อนไขของการรับทุน
๘.๑ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหทุนประจําแตละปใหแกอาจารยที่ปรึกษา ไมเกินคนละ ๒ ทุน
๘.๒ อาจารยท่ีปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา และกํากับดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอกใหสามารถทํางาน
วิจยั ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการวิจยั ที่เสนอ และตามเงือ่ นไขการรับทุนของมหาวิทยาลัย
๘.๓ อาจารยทปี่ รึกษานักวิจยั หลังปริญญาเอกตองไมเปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกที่สมัครขอรับทุน
๘.๔ นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไดรับทุนมีหนาที่ดังนี้
๘.๔.๑ ทําสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย ปตอป โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๒ ป ทั้งนี้การรับทุนในป
ที่ ๒ นักวิจัยหลังปริญญาเอกจะตองมีผลการปฏิบัติงานผานการประเมินผลจากมหาวิทยาลัย
๘.๔.๒ จัดทํารายงานผลความกาวหนางานวิจัย (progress report) ทุก ๖ เดือน นับจากวันที่ไดรับ
เงินเดือน ทั้งนี้หากไมดําเนินการตามที่กําหนดมหาวิทยาลัยอาจไมใหการสนับสนุนเงินงวด
ตอไป
๘.๔.๓ ระหวางการรับทุนตองผลิตผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติอยาง
นอยปละ ๑ เรื่อง โดยเปนชื่อแรกของงานวิจัย และตองระบุ ขอความเปนกิตติกรรม
ประกาศวา “ การวิจัยไดกระทําขึ้นโดยไดรับทุนสนับสนุน นักวิจัย หลังปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ”
๘.๕ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของนั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอกทุ ก ๖ เดื อ น และทุ ก ป โดย
อาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยเปนผูประเมิน กรณีไมผานการประเมินมหาวิทยาลัยมีสิทธิยุติ
การใหทนุ ได
๘.๖ เมื่อสิ้นสุดการรับทุน มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองการทํางานวิจัยใหแกนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ไดรับทุน
๘.๗ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุน รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการนําเอาผล
การวิจัยไปใชเชิงพาณิชยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙. วิธีการสมัครขอรับทุน
อาจารยที่ปรึกษา และนักวิจยั หลังปริญญาเอกสงแบบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ( แบบ MU: 04 )
จํานวน ๑๐ ชุด ไปยังกองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธ
มณฑลสาย ๔ ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร.๐๒๘๔๙๖๒๔๑-๖ โทรสาร.
๐๒๘๔๙๖๒๔๗
๑๐. กําหนดการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครทุนปละ ๓ รอบ
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกป
รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกป
รอบที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงนาม) ปยะสกล สกลสัตยาทร
(ศาสตราจารยคลินกิ ปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๓

