ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

*************************
ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนการสรางนักวิจัยใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถผลิตผล
งานวิจัยใหมีคณ
ุ ภาพและปริมาณเพิ่มมากขึน้ อยางตอเนื่อง
ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงประกาศเรือ่ ง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนสงเสริมนักวิจัย
รุนใหม และทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการขอรับทุน ไวดังนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนกลางของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใหใชความในประกาศนี้แทน
๒. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม มีวัตถุประสงคเพือ่ เปดโอกาสใหนกั วิจยั รุน ใหม ริเริม่
ทําวิจัยใหมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยใหมีศักยภาพ
สูงขึ้นและสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกตอไปได
๒.๑ เกณฑการใหทุน
๒.๑.๑ ใหทุนโครงการละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาของทุน ๑ ป
๒.๑.๒ ใหเงินคาตอบแทนนักวิจัยหัวหนาโครงการ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท คาใชสอย และคา
วัสดุตามความจําเปนและเหมาะสมของโครงการ
๒.๑.๓ทุนนี้ไมสนับสนุนใหจางผูชวยวิจัย หากในกรณีเปนโครงการวิจัยที่เก็บขอมูลภาคสนามให
เปนลักษณะจางวานเปนครั้ง ๆ ไป
๒.๒ คุณสมบัติของผูขอรับทุน
๒.๒.๑ มีสถานภาพเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัยตําแหนง
อาจารย/นักวิจยั และไมเปนผูต ิดคางการสงรายงานการวิจัยทีเ่ คยไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
๒.๒.๒ จบปริญญาเอกและมีอายุไมเกิน ๔๐ ป นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร ยกเวนกรณีที่
จบปริญญาเอกหรือเทียบเทาใหมีสิทธิ์ขอทุนไดภายใน ๓ ป หลังจากจบปริญญาเอกนับจากวันที่ไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตรถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร และมีประสบการณในการทํางานวิจัย
๒.๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบริหารตั้งแตหัวหนาภาคขึ้นไป
๒.๒.๔ ไมดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
๒.๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุนไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหมจากแหลงทุน
อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหนาโครงการที่ไดรับทุนตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๒.๒.๖ ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลมากอน
๒.๒.๗ กรณีไดรบั ทุนนักวิจัยรุน ใหมจากมหาวิทยาลัยแลว หากตอมาไดรับทุนจากแหลงทุนอืน่ ตั้งแต
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการใหทุนนี้ได และใหสวนงานสงเงินทุนทีเ่ หลือคืนมหาวิทยาลัย
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๒.๒.๘ ในปที่ขอทุนตองไมอยูร ะหวางการลาศึกษาตอ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพือ่ เพิม่ พูน
ความรูท างวิชาการทัง้ ในและตางประเทศ
๓. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยที่เปนหัวหนา
โครงการวิจัยมาแลวใหสามารถกลับไปทําวิจัยไดเต็มเวลาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง โดยใหเปน
ทุนเชื่อมตอสําหรับนักวิจัยที่เคยมีทุนวิจยั เดิมอยูแลวหมดทุนลง
และกําลังอยูระหวางเสนอ
โครงการขอทุนตอจากแหลงทุนภายนอก หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูที่เคยดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน
๓.๑ เกณฑการใหทุน
๓.๑.๑ ใหทนุ โครงการละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาของทุน ๑ ป
๓.๑.๒ ใหเงินคาตอบแทนนักวิจัยหัวหนาโครงการเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คาใชสอยและวัสดุตาม
ความจําเปนและเหมาะสมของโครงการ
๓.๒ คุณสมบัติของผูขอรับทุน
๓.๒.๑ มี ส ถานภาพเป น ข า ราชการ หรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ลู ก จ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ตําแหนงอาจารย / นักวิจัย และตองไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยที่เคยไดรับทุนอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๒ เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัยและ มีผลงานตีพิมพเปนชื่อแรกในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ อยางตอเนื่องภายในรอบ ๕ ป หรือมีผลงานที่ไดรับการ จดสิทธิบัตร
หรืออยูระหวางการขอจดสิทธิบัตร
๓.๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบริหารตั้งแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไป
๓.๒.๔ ตองมีอายุไมเกิน 55 ป นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ยกเวนผูที่เคยดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน
๓.๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุนไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหมจากแหลงทุนอื่น
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหนาโครงการที่ไดรับทุนตั้งแต ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๓.๒.๖ ตองอยูร ะหวางเสนอโครงการวิจัยขอทุนจากแหลงทุนภายนอก และตองมีเอกสารการยื่นขอ
ทุนแนบเปนหลักฐานประกอบมาดวย
๓.๒.๗ กรณีที่ไดรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลางจากมหาวิทยาลัยแลวหากตอมาไดรับทุนจากแหลง
ทุนอืน่ ตั้งแต ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการใหทนุ นี้ได และใหสว นงานสงเงินทุนที่
เหลือคืนมหาวิทยาลัย
๓.๒.๘ ในปที่ขอทุนตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพือ่ เพิ่มพูน
ความรูท างวิชาการทัง้ ในและตางประเทศ
๔. การรับเงินทุนและการเบิกจายเงินทุน
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑ และเรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอยในการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑
๕. การเสนอรายงานการวิจัย ใหดําเนินการดังนี้
๕.๑ เสนอรายงานความกาวหนาของการวิจัยตามแบบ MU:02 จํานวน ๕ ชุด เมื่อครบกําหนด
๖ เดือน นับแตวันที่ไดรับเงินทุน
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๕.๒ เสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตามแบบ MU:03 จํานวน ๕ ชุด พรอมบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดโครงการตามเวลาทีไ่ ดรับทุน
๕.๓ กรณีที่ผลงานวิจยั ไดรับการตีพมิ พในวารสารวิชาการหรือเอกสารที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ ใหสงเอกสารที่ตีพมิ พไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ชุด
๕.๔ รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณและบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือผลงานการวิจยั
ที่ตีพิมพแลวทุกฉบับ
ใหระบุขอความเปนกิตติกรรมประกาศเปนภาษาไทยวา
“โครงการวิจัยไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษวา “This research project is supported by
Mahidol University”
๖. ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากการไดรับทุนนี้ รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการนําเอา
ผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
๗ . กรณีทหี่ ัวหนาโครงการวิจัยไมสงรายงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยมีสิทธิ
ระงับการจายเงินทุนได
๘. วิธีการสมัครรับทุน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
๘.๑ ผูที่ประสงคจะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะตองยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยพรอมทั้งประวัติ
และประสบการณวิจัยตามแบบ MU:01 จํานวน ๑๐ ชุด
๘.๒ โครงการใดที่ใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต ใหแนบตัวอยางหรือรางแบบ ดังกลาว
มาพรอมกับโครงการวิจัยดวย
๘.๓ กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรือการใชสัตวทดลอง หรือมีการทดลองทางพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
ขอใหแนบหนังสือรับรองหรือหนังสือยืนยันการดําเนินการขอคํารับรองจาก
คณะกรรมการระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัยมาดวย
๘.๔ ผูป ระสงคขอรับทุนใหสงเอกสารตามขอ ๘.๑-๘.๓ ไปยัง กองบริหารงานวิจัย ชั้น ๔
สํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ download แบบฟอรมไดจาก http://intranet.mahidol/op/orra/
webpage/funding_ opportunities/left_funding.html. หากมีขอ สงสัยในการปฏิบัติติดตอขอรายละเอียดเพิม่ เติม
ไดที่ กองบริหารงานวิจยั โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๑-๖ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๗
๙. กําหนดการรับสมัครทุน
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุนปละ ๓ รอบ
รอบที่ ๑
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ของทุกป
รอบที่ ๒
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของทุกป
รอบที่ ๓
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
ของทุกป
ในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีฝา ยวิจัยและวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่

๒

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

