
 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล 

เร่ือง  ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

************************* 

ดวยมหาวิทยาลัยมหิดลมนีโยบายสนับสนนุการสรางนักวิจัยใหมีศักยภาพสงูขึ้น สามารถผลิตผล
งานวิจัยใหมีคณุภาพและปริมาณเพิ่มมากขึน้อยางตอเนื่อง  

ดังนัน้ อาศัยอาํนาจตามความในขอ ๑๑ (๑) แหงขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบรหิาร
เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงประกาศเรือ่ง ทุนอุดหนนุการวิจัยประเภททุนสงเสริมนักวิจัย
รุนใหม และทนุสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง และกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการขอรับทุน ไวดังนี ้

๑. ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนกลางของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ และใหใชความในประกาศนี้แทน 

๒.  ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหม    มีวัตถปุระสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนกัวจิยัรุนใหม     รเิริม่
ทําวิจัยใหมีผลงานวิจัยเบื้องตนเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการวิจัยใหมีศักยภาพ
สูงขึ้นและสามารถขอทนุสนับสนุนการวจิัยจากแหลงทุนภายนอกตอไปได 

๒.๑  เกณฑการใหทุน 
๒.๑.๑ ใหทุนโครงการละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาของทุน ๑ ป 
๒.๑.๒ ใหเงินคาตอบแทนนกัวิจัยหัวหนาโครงการ เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  คาใชสอย และคา

วัสดุตามความจําเปนและเหมาะสมของโครงการ 
๒.๑.๓ทุนนี้ไมสนับสนุนใหจางผูชวยวิจัย หากในกรณีเปนโครงการวิจัยที่เก็บขอมูลภาคสนามให

เปนลักษณะจางวานเปนครั้ง ๆ ไป 
๒.๒ คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

๒.๒.๑ มีสถานภาพเปนขาราชการ  หรือพนกังานมหาวิทยาลัย หรอืลูกจางมหาวิทยาลยัตําแหนง
อาจารย/นักวิจยั และไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยทีเ่คยไดรับทนุอุดหนนุจากมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๒ จบปริญญาเอกและมอีายุไมเกิน  ๔๐  ป  นับถึงวันที่สิ้นสุดการรบัสมัคร ยกเวนกรณีที่
จบปริญญาเอกหรือเทียบเทาใหมีสิทธิ์ขอทุนไดภายใน ๓ ป หลังจากจบปริญญาเอกนับจากวันที่ไดรับ
อนุมัติปรญิญาบัตรถึงวันสิ้นสดุการรับสมัคร และมีประสบการณในการทํางานวิจัย 

๒.๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบรหิารตั้งแตหัวหนาภาคขึ้นไป 
๒.๒.๔ ไมดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

          ๒.๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุนไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหมจากแหลงทุน
อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหนาโครงการที่ไดรับทนุต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
          ๒.๒.๖ ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลมากอน 
            ๒.๒.๗ กรณีไดรบัทุนนักวิจัยรุนใหมจากมหาวิทยาลยัแลว หากตอมาไดรับทนุจากแหลงทนุอืน่ต้ังแต 
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการใหทุนนี้ได และใหสวนงานสงเงนิทุนทีเ่หลอืคนืมหาวิทยาลัย 
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          ๒.๒.๘ ในปที่ขอทนุตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ รวมถงึการลาไปปฏบิัติงานเพือ่เพิม่พูน
ความรูทางวิชาการทัง้ในและตางประเทศ  

๓. ทุนสงเสริมนักวิจัยรุนกลาง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยที่เปนหัวหนา
โครงการวิจัยมาแลวใหสามารถกลับไปทําวิจัยไดเต็มเวลาอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง โดยใหเปน
ทุนเชื่อมตอสําหรับนักวิจัยที่เคยมีทุนวิจยัเดิมอยูแลวหมดทุนลง และกําลังอยูระหวางเสนอ
โครงการขอทนุตอจากแหลงทุนภายนอก  หรือหัวหนาโครงการวจิัยผูที่เคยดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารระดบัมหาวิทยาลัย/สวนงาน 

๓.๑ เกณฑการใหทุน 
๓.๑.๑ ใหทนุโครงการละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาของทุน ๑ ป 
๓.๑.๒  ใหเงนิคาตอบแทนนกัวิจัยหัวหนาโครงการเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คาใชสอยและวสัดุตาม

ความจําเปนและเหมาะสมของโครงการ 
๓.๒ คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

๓.๒.๑ มีสถานภาพเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย / นักวิจัย และตองไมเปนผูติดคางการสงรายงานการวิจัยที่เคยไดรับทุนอุดหนุนจากเงิน
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๒.๒ เคยเปนหัวหนาโครงการวิจัยและ มีผลงานตีพิมพเปนชื่อแรกในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ อยางตอเนื่องภายในรอบ ๕ ป หรือมีผลงานที่ไดรับการ    จดสิทธิบัตร
หรืออยูระหวางการขอจดสิทธิบัตร 

๓.๒.๓ ไมดํารงตําแหนงบริหารต้ังแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไป 
๓.๒.๔ ตองมีอายุไมเกิน 55 ป นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร ยกเวนผูที่เคยดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน 
๓.๒.๕ ตองไมอยูระหวางไดรับทุนไมวาจะเปนโครงการวิจัยเรื่องเดิมหรือเรื่องใหมจากแหลงทุนอื่น

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในฐานะหัวหนาโครงการที่ไดรับทุนต้ังแต ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
           ๓.๒.๖ ตองอยูระหวางเสนอโครงการวิจัยขอทนุจากแหลงทนุภายนอก และตองมีเอกสารการยื่นขอ
ทุนแนบเปนหลกัฐานประกอบมาดวย 

๓.๒.๗ กรณีที่ไดรับทนุสงเสรมินักวิจัยรุนกลางจากมหาวิทยาลัยแลวหากตอมาไดรับทุนจากแหลง
ทุนอืน่ต้ังแต ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการใหทนุนี้ได และใหสวนงานสงเงินทนุที่
เหลอืคนืมหาวิทยาลัย 

๓.๒.๘ ในปที่ขอทนุตองไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ รวมถึงการลาไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการทัง้ในและตางประเทศ 

๔. การรับเงินทุนและการเบิกจายเงินทนุ  
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินทุนอุดหนนุการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑  และเรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอยในการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑ 

๕.  การเสนอรายงานการวจิัย ใหดําเนินการดังนี ้
     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 เมื่อสิ้นสดุโครงการตามเวลาทีไ่ดรับทุน 

     ๕.๓ กรณีท่ีผลงานวิจัยไดรับการตีพมิพในวารสารวิชาการหรอืเอกสารที่เปนที่ยอมรับในวง
วิชาการ ใหสงเอกสารที่ตีพมิพไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ชุด 

     ๕.๔ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและบทคัดยอภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือผลงานการวิจัย
ท่ีตีพิมพแลวทุกฉบับ ใหระบุขอความเปนกิตตกิรรมประกาศเปนภาษาไทยวา “โครงการวิจัยไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวทิยาลัยมหิดล” หรือภาษาอังกฤษวา “This research project is supported by 
Mahidol University” 

๖. ลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ หรอื สิทธิบัตรที่เกดิขึ้นจากการไดรับทุนนี้ รวมทั้งผลประโยชน ซึ่งเกิดจากการนําเอา

ผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชย ใหเปนไปตามทีม่หาวิทยาลัยมหิดลกาํหนด  
๗ . กรณทีีหั่วหนาโครงการวิจัยไมสงรายงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมหาวิทยาลัยมีสิทธิ

ระงับการจายเงนิทุนได  
๘. วิธีการสมคัรรับทนุ  ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ๘.๑ ผูท่ีประสงคจะขอรับทุนอดุหนุนการวิจัย จะตองยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยพรอมท้ังประวัติ

และประสบการณวิจัยตามแบบ MU:01  จํานวน ๑๐  ชุด  
      ๘.๒ โครงการใดที่ใชแบบสอบถาม  แบบสมัภาษณ แบบสังเกต ใหแนบตัวอยางหรอืรางแบบ ดังกลาว

มาพรอมกับโครงการวิจัยดวย    
      ๘.๓ กรณีโครงการวิจัยมีการทดลองในคน หรอืการใชสัตวทดลอง หรอืมกีารทดลองทางพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอใหแนบหนงัสอืรับรองหรือหนังสอืยนืยันการดาํเนนิการขอคํารบัรองจาก
คณะกรรมการระดับคณะ หรอืระดับมหาวิทยาลยัมาดวย 

     ๘.๔ ผูประสงคขอรับทุนใหสงเอกสารตามขอ ๘.๑-๘.๓  ไปยัง กองบริหารงานวจิัย ชั้น ๔ 
สํานักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ download แบบฟอรมไดจาก http://intranet.mahidol/op/orra/ 
webpage/funding_ opportunities/left_funding.html. หากมีขอสงสัยในการปฏิบัติติดตอขอรายละเอยีดเพิม่เติม
ไดท่ี กองบริหารงานวิจยั โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๑-๖  โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๖๒๔๗ 

๙. กําหนดการรับสมัครทุน 
 มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครโครงการวิจัยขอทุนปละ ๓ รอบ  
 รอบที่  ๑   ภายในวันที่  ๒๘   กุมภาพนัธ    ของทุกป 
 รอบที่  ๒  ภายในวันที่  ๓๐   มิถุนายน      ของทุกป 

รอบที่  ๓  ภายในวันที่  ๓๑   ตุลาคม         ของทุกป 
 
ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรอง

อธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๒       มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                                                                 

                                                                                                                                           
        

(ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล   สกลสัตยาทร) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหดิล 


