ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนแก่ผู้ที่ทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๔
...................................................................
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สายสนั บ สนุ น เพื่ อ พั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย ของสายสนั บ สนุ น โดยมุ่ ง เน้ น การค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค อันเป็นประโยชน์ต่อคณะเทคนิค
การแพทย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนาผลงานไปเสนอขอตาแหน่งเพื่อก้าวเข้าสู่
ความก้าวหน้าทางสายงานได้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒.๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งออกตามความในข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คณบดี ค ณะเทคเทคนิ ค การแพทย์ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะเทคนิคการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนแก่ผู้ที่ทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุนไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการทางานผลงานเพื่อ
พัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
“ผู้บริหาร” หมายความว่า รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่กากับดูแลงานด้าน
วิจัยและทรัพยากรบุคคล
“ทุน” หมายความว่า ทุนสนับสนุนการทางานผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน
“บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรสายสนับสนุนประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ลูกจ้างประจาเงินรายได้ ลูกจ้างประจาเงินงบประมาณ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ผลงาน” หมายความว่า ผลงานที่สร้างสรรค์ หรือ พัฒนาจากการทางานประจา หรือ งานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกาหนดในข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับวิธีการประเมิน
เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทสนั บ สนุ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช านาญงาน ผู้ ช านาญงานพิ เ ศษ
ผู้ชานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

- ๒ “ตาแหน่งสูงขึ้น” หมายความว่า ตาแหน่ งที่สูงกว่าระดับที่ผู้เสนอขอตาแหน่งสูงขึ้นครองอยู่
ได้แก่ ตาแหน่งผู้ชานาญงาน ผู้ชานาญงานพิเศษ ผู้ชานาญการ ผู้ชานาญการพิเศษ ผู้ เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ
ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
(๑) เป็นบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ที่ มีความเป็นไปได้ หรือมีแผนการดาเนินการ
และมีกาหนดระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจนไม่เกิน ๑ ปีสาหรับดาเนินการนับตั้งแต่วันที่ได้รับทุน
(๒) มีผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพภายในส่วนงาน หรือ
(๓) มีผลงานที่ส่วนงานสามารถนาข้อมูลผลการวิเคราะห์วิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
องค์กรได้ หรือ
(๔) มีผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน
ประจาหรืองานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งเผยแพร่เป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไป
ข้อ ๓. อัตราการให้ทุน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๓.๑ ทุนสนับสนุนการทาผลงานวิจัย ทุนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓.๒ ทุนสนับสนุนการทาผลงานประเภทคู่มือ งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์ และผลงานใน
ลักษณะอื่นๆ ทุนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยทุ น นี้ จ ะสนับ สนุ นค่ าวั สดุ วิ ทยาศาสตร์ ค่ า วั ส ดุ ส านั กงาน ค่ า อุ ป กรณ์ ค่ า ใช้ ส อยและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการดาเนินการจัดทาผลงาน และคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมในกรณีที่ผลงานมีแนวโน้มสร้างผลกระทบเชิงบวกที่สาคัญต่อคณะฯ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ ที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๔. วิธีการสมั ครขอรับทุน ให้ ผู้ขอรับทุน ยื่นใบสมัครและแบบเสนอโครงร่างผลงาน
ประกอบการเสนอขอรับทุน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จานวนอย่างละ ๓ ชุด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้
ตลอดปี
ข้อ ๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
๕.๑ ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรที่จะได้รับทุ นตามประกาศนี้ โดย
กรรมการประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า ๓ คน ดังนี้
(๑) ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิจัย
(๒) ผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
(๓) ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่พิจารณาและมีระดับที่สูงกว่าผู้ขอรับทุน โดย
อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกส่วนงานที่มีความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการได้
๕.๒ ให้หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย ตรวจสอบใบสมัคร และแบบเสนอโครงร่างผลงานนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณา และเสนอชื่อผู้ที่ได้รับทุนต่อคณบดีเพื่ออนุมัติและจัดทาประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุน
ข้อ ๖. การเบิกจ่ายเงินทุน

- ๓ (๑) การเบิกจ่ายเงินทุนให้เบิกจ่ายตามค่าใช้จริงที่เกิดขึ้นตามใบเสร็จ
(๒) หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจัดทาหนังสือการเบิกจ่ายเงินทุน เสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ
การเบิกจ่ายทุน และแจ้งไปยังงานคลังและพัสดุ
(๓) งานคลังและพัสดุดาเนินการเบิกจ่ายเงินทุนเป็นงวดรวมจานวน ๒ งวดให้กับผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ได้รับเงินทุนตามต่อไป
ข้อ ๗. เงื่อนไขการรับทุน
(๑) ผู้ได้รับทุนต้องทาสัญญารับทุนตามที่คณะเทคนิคการแพทย์กาหนด
(๒) ผู้ ข อรั บ ทุ น ต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การจั ด ท าผลงานตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ต่อคณะกรรมการเมื่อครบ ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติและต้องส่งผลงาน
ก่อนหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กาหนด
(๓) กรณีผู้ขอรับทุนไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าเกิดปัญหาต่อการดาเนินการหรือไม่ สามารถ
ดาเนินการจัดทาผลงานได้สาเร็จ หรือขอยกเลิกการทาผลงานและไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ให้ผู้ขอรับทุน
จัดทารายงานเพื่อชี้แจงเหตุผลเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อ ๘. การจ่ายเงินตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะเทคนิคการแพทย์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และ
คาวินิจฉัยของคณบดีให้ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

เอกสารแนบท้ายประกาศ
๑. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุนสนับสนุน-01)
๒. แบบรายงานความก้าวหน้าของผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุนสนับสนุน-02)
๓. แบบและคาแนะนาในการรายงานผลการดาเนินการของผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงาน
เพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ทุนสนับสนุน-03)
๔. บันทึกแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน (ทุนสนับสนุน-04)
๕. บันทึกรายงานความก้าวหน้าการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ทุน
สนับสนุน-05)
๖. บันทึกรายงานความก้าวหน้าและขยายเวลาการดาเนินการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย (ทุนสนับสนุน-06)
๗. บันทึกรายงานผลการดาเนินการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน (ทุนสนับสนุน-07)
๘. สัญญารับทุนสนับสนุนการทางานผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
(ทุนสนับสนุน-08)

(ทุนสนับสนุน-01)
รหัสผลงาน................................
แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
ของบุคลากรสายสนับสนุน
***************************************
๑. ชื่อผลงาน................................................................................................................................................
๒. ประเภทผลงานที่เสนอขอรับทุน
งานวิจัย
 คู่มือ
งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์
 ผลงานประเภทอื่นๆ
๓. ชื่อผู้ขอรับทุน.....................................................................................ตาแหน่ง......................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์........................................................................
โทรสาร...............................................................อีเมล์...........................................................................
๔. ชื่อผู้ร่วมโครงการ
ไม่มี เนื่องจากดาเนินการเพียงผู้เดียว
มี จานวน........................คน
๑) ชื่อ-สกุล................................................................. ตาแหน่ง..............................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์....................................................
โทรสาร............................................................อีเมล์..........................................................
๒) ชื่อ-สกุล................................................................. ตาแหน่ง..............................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์....................................................
โทรสาร............................................................อีเมล์..........................................................
๕. พี่เลี้ยง
ไม่มี เนื่องจากดาเนินการเพียงผู้เดียว
๓) มี ชื่อ-สกุล................................................................. ตาแหน่ง.......................................
สังกัด.........................................................โทรศัพท์....................................................
โทรสาร.....................................................อีเมล์..........................................................
๖. จานวนเงินทุนที่เสนอขอรับทุน..............................บาท
๗. ความสาคัญและที่มาของหัวข้อ
๘. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๙. ขอบเขตในการศึกษาและวิจยั
๑๐. ระเบียบวิธีศึกษาโดยย่อ
๑๑. ระยะเวลาและแผนการดาเนินการในแต่ละช่วง

๑๒. งบประมาณของโครงการ (ประมาณการค่าใช้จ่าย)
ประเภทรายจ่าย
๑๒.๑ ค่าตอบแทน(เช่น ค่าเก็บข้อมูล ค่าลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์)
๑๒.๒ ค่าใช้สอย (เช่น ค่าสมัครในการขอจริยธรรมการวิจัยในคนค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ติดตามข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร)
๑๒.๓ ค่าวัสดุ (เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่ากระดาษ)
รวมทั้งสิ้น

งวดที่ ๑

งวดที่ ๒

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับทุน
(.......................................................................)

(ทุนสนับสนุน-02)
แบบรายงานความก้าวหน้าของผลงานเพือ่ ขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
๑. ชื่อผลงาน................................................................................................................................................
๒. ชือ่ ผู้ขอรับทุน.....................................................................................ตาแหน่ง......................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์........................................................................
โทรสาร...............................................................อีเมล์...........................................................................
๓. ระยะเวลาดาเนินการ..............................................................................................................................
เริ่มโครงการเมื่อวันที่...................เดือน..............พ.ศ...................ถึงวันที่................เดือน...................
พ.ศ........................... งบประมาณรวมตลอดโครงการ.......................................บาท
๔. แผนงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินการตามแผนโดยสรุป
ลาดับ
กิจกรรม
ช่วงเวลา
ความก้าวหน้า
ผลที่ได้รับโดยสรุป
(กิจกรรมตามแผนที่กาหนด)
(เดือนที่)
(ทาเครื่องหมาย ใน
(ในแต่ละกิจกรรม)
ช่อง)
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
แผน
ตามแผน

๕. สรุปผลงานการดาเนินโครงการทั้งหมดที่ได้ดาเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4)
คิดเป็นร้อยละ.......................................ของแผนการดาเนินการ
๖.
๗.
๘.
๙.

ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอะแนะในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีมีปัญหาและอุปสรรค
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจนถึงปัจจุบัน (ระบุตามรายหมวด)
โครงการนี้สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด
 ใช่ และมีกาหนดส่งผลงานในวันที่..............เดือน......................พ.ศ..............
 ไม่ใช่ และขอขยายระยะเวลาการดาเนินการอีก..........ซึ่งคาดว่าจะส่งผลในวันที่..........เดือน................
พ.ศ...............
ลงชื่อ(ผู้ขอรับทุน).......................................................
(...................................................................................)

(ทุนสนับสนุน-03)
แบบและคาแนะนาในการรายงานผลการดาเนินการของผลงานเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อ
พัฒนางานประจาสูง่ านวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
*************************
ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้
๑. หน้าปก (ระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้จัดทา)
๒. คานา (ระบุสาระสาคัญของรายงานว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอะไรบ้าง ประโยชน์ที่ได้จากการ
ดาเนินงานครั้งนี้การขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้ทุนสนับสนุน)
๓. สารบัญ
๔. สารบัญ (ถ้ามี)
๕. สารบัญตาราง (ถ้ามี)
๖. ความเป็นมาของผลงาน (ระบุความสาคัญของปัญหา หรือสิ่งที่จะดาเนินการที่จาเป็นจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา ตามหลักการและเหตุผลในแบบเสนอผลงาน)
๗. วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในแบบเสนอผลงาน)
๘. ประโยชน์ที่จะได้รับ (ตามที่ระบุในแบบเสนอผลงาน)
๙. วิธีการดาเนินการ (ตามที่ระบุในแบบเสนอผลงาน)
๑๐. ผลการดาเนินการ (ระบุการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาขั้นตอน กระบวนการ หรือการประดิษฐ์
คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์หรือโปรแกรม ฯลฯ)
๑๑. สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
- สรุปความแตกต่าง หรือข้อดีหรือข้อค้นจากการดาเนินการงานว่ามีความแตกต่างหรือข้อดี
กว่าเดิมอย่างไร หรือมีข้อจากัดใดหรือไม่
- ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาในขั้นต่อไป
- ระบุข้อเสนอแนะในการนาไปประยุกต์ใช้ในส่วนงานหรือข้อเสนออื่นๆ

(ทุนสนับสนุน-04)

หน่วยงาน...............................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................
ที่ อว ............./.....................
วันที่.................................................................
เรื่อง แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
เรียน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ด้วย (ชื่อผู้ขอรับทุน)...............................................................ตาแหน่ง...................................
สังกัด.....................................................มีความประสงค์ขอส่งผลงานเรื่อง........................................................
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน.........................บาท
โดยได้ส่งแบบเสนอผลงานมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว จานวน ๓ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ.......................................................... (ผู้บังคับบัญชาของผู้รับทุน)
(.................................................................)

(ทุนสนับสนุน-05)

หน่วยงาน...............................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................
ที่ อว ............./.....................
วันที่.................................................................
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
เรียน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ตามที่(ชื่อผู้ขอรับทุน)...............................................................ตาแหน่ง...................................
สังกัด.....................................................ผู้รับทุนในผลงานเรื่อง............................................................... ...
รหัสผลงาน................................ได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ตามประกาศ
คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยเมื่อวันที่
..........................................แล้วนัน้
บัดนี้ (ชื่อผู้ขอรับทุน)........................................................... ได้จัดทารายงานความก้าวหน้า
ของผลงานดั ง กล่ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว (หน่ ว ยงาน)...............................................จึ ง ขอส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้าของผลงานดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ.......................................................... (ผู้บังคับบัญชาของผู้รับทุน)
(..........................................................................)

(ทุนสนับสนุน-06)

หน่วยงาน...............................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................
ที่ อว ............./.....................
วันที่.................................................................
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าและขยายเวลาการดาเนินการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจา
สู่งานวิจัย
เรียน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ตามที่(ชื่อผู้ขอรับทุน)...............................................................ตาแหน่ง...................................
สังกัด.....................................................ผู้รับทุนในผลงานเรื่อง............................................ ......................
รหัสผลงาน................................ได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ตามประกาศ
คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยเมื่อวันที่
..........................................แล้วนั้น ปัจจุบันผลงานดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการแล้ว โดยมีความก้าวหน้า
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขณะนี้ การดาเนินการอยู่ในขั้นตอน...................................................
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน.................................................
ในการนี้ (หน่วยงาน)..................................................จึงขอขยายเวลาการส่งผลงานจากวันที่
(วันที่ตามแบบเสนอขอรับทุน)...........................................เป็นวันที่....................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ.......................................................... (ผู้บังคับบัญชาของผู้รับทุน)
(..........................................................................)

(ทุนสนับสนุน-07)

หน่วยงาน...............................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร..................
ที่ อว ............./.....................
วันที่.................................................................
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการรับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน
เรียน คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ตามที่(ชื่อผู้ขอรับทุน)...............................................................ตาแหน่ง...................................
สังกัด..................................................... ได้รับทุนสนับสนุนการทาผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยนั้น
บัดนี้ (ชื่อผู้ขอรับทุน)...............................................................ได้จัดทาผลงานดังกล่าวได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดาเนินการและหลักฐานดังนี้
๑. ผลงาน
จานวน ๓ เล่ม
๒. แผ่น CD บันทึกข้อมูลผลงาน
จานวน ๑ แผ่น
๓. ใบสาคัญรับเงิน
จานวน ๑ ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ.......................................................... (ผู้บังคับบัญชาของผู้รับทุน)
(..........................................................................)

(ทุนสนับสนุน-08)

สัญญารับทุนสนับสนุนการทางานผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*************************
สัญญานี้ทาขึ้น ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เมื่อวันที่ ………..........................…………….
ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง
กับ .................................................... ตาแหน่ง..............................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
๑. ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รับทุนตกลงรับ ทุนสนับสนุนการทางานผลงานเพื่อพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดาเนินการทางาน
วิจัยหรือผลงาน R2R ในหัวข้อต่อไปนี้
(ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................
๒. “ผู้ให้ทุน” ตกลงให้ทุน และ “ผู้รับทุน” ตกลงรับทุนและรับทา “ผลงานวิจัย” โดยมีระยะเวลาการ
ดาเนินงานตั้งแต่วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............. ถึงวันที.่ ........เดือน........................พ.ศ. ..........
๓. “ผู้ให้ทุน” ตกลงให้ทุนในวงเงิน ....................................... บาท ( ............................. )
๔. “ผู้รับทุน”จะดาเนินการทาผลงานให้สาเร็จผลตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ หากเกิดปัญหาอุปสรรค
ที่อาจทาให้ “ผู้รับทุน” ไม่สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าเกิดปัญหาต่อการดาเนินการ หรือไม่สามารถทา
การวิจัยให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ หรือขอยกเลิกการทาผลงาน “ผู้รับทุน” จะต้องรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ “ผู้ให้ทุน” ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวหรือดาเนินการ
อื่นตามที่ “ผู้ให้ทุน” เห็นสมควรต่อไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินการวิจัยหรือเนื้อหาการวิจัย “ผู้ให้
ทุน” มีสิทธิที่จะให้ความเห็นชอบตลอดจนยุติสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความเหมาะสม
๕.“ผู้ รั บ ทุ น ” จะต้ อ งน าส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า ของการวิ จั ย ให้ “ผู้ ใ ห้ ทุ น ” ทราบทุ ก
๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับทุนจนกระทั่งการดาเนินงานเสร็จสิ้น

๖. “ผู้รับทุน” จะต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลอื่น หากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการละเมิด
แต่เพียงผู้เดียว
๗. คู่สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ท ธินาผลงานตามวรรคแรกไปทาซ้ า ดัดแปลง ผลิต ใช้ ขาย จาหน่า ย
ตลอดจนนาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้โดยจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
๘. เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คู่สัญญาจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานภายใต้สัญญานี้ ไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ก่อนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน
๙. กรณี “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น “ผู้ให้ทุน” จะมีหนังสือแจ้งแก่ “ผู้รับทุน” โดย
กาหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ “ผู้รับทุน” ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หาก “ผู้รับทุน” ไม่ปฏิบัติตาม
“ผู้ให้ทุน” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเรียก “ผู้รับทุน” ชดใช้ทุนในส่วนที่ “ผู้รับทุน” ได้รับไปแล้ว
ทั้งหมดคืนให้แก่ “ผู้ให้ทุน” ภายในระยะเวลาที่ “ผู้ให้ทุน” กาหนด
สัญญานี้ ทาขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่าย ได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ให้ทุน

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับทุน

(………......................................................)

(............................................................)

ตาแหน่ง..................................................................

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

(ลงชื่อ).........................................................พยาน

(ลงชื่อ)......................................................พยาน

(..............................................................)

(.............................................................)

