ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อกําหนดในการเสนอขอรับทุนโครงการตํารารามาธิบดี
พ.ศ.๒๕๕๕
....................................
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ
ตํารารามาธิบดีขึ้นตามที่คณะฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐คณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๕ จึงกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ
ดังนี้
ข้อ ๑. โครงการตํารารามาธิบดีมีทุน ๒ ประเภท ได้แก่ ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/หนังสือทาง
วิชาการ และทุนสนับสนุนการผลิตตํารา/หนังสือทางวิชาการ
ข้อ ๒. การจ่ายเงินทุนตามข้อ ๑. ให้จ่ายดังนี้
๒.๑ ทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการให้ผู้เขียนที่เป็นผู้เสนอโครงการได้รับ
ทุนในวงเงินไม่เกินทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายดังนี้
(๑) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติทุนแล้ว ผู้เขียนที่เป็นผู้เสนอโครงการจะได้รับเงินทุนร้อยละ ๖๐
ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทําสัญญา
(๒) กรณีผู้เขียน สามารถเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการได้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันทําสัญญา และผ่านการประเมินและพิจารณาอนุมัติจะได้รับค่าสมนาคุณเพิ่มอีกร้อยละ๔๐ของเงินทุน
ที่ได้รับอนุมัติ
กรณี มี เหตุ ผ ลความจํา เป็ น ทํ าให้ ไม่ ส ามารถส่ งผลงานได้ ทั น ตามกํา หนด ผู้เขี ย นอาจขอขยาย
ระยะเวลาส่งผลงานได้ โดยมีหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น พร้อมรายงานผลงานส่วนที่ได้ดําเนินการแล้ว
และส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกําหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งผลงานได้ ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวทํา
ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบกําหนดส่งผลงาน
กรณีที่ผู้เขียนไม่สามารถส่งผลงานได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลและความ
จําเป็นอันสมควร หรือพ้นการขยายระยะเวลาส่งผลงานตามวรรคสอง ผู้เขียนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับตาม
ข้อ ๒.๑ (๑) ทั้งหมดให้กับคณะฯ ตามข้อกําหนดในสัญญา
/ในกรณี…
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ในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาส่งผลงานตามวรรคสอง ผู้เขียนจะไม่ได้รับเงินค่าสมนาคุณตาม
ข้อ ๒.๑ (๒)
๒.๒ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตํารา/หนังสือทางวิชาการ คณะฯ จะเป็นผู้ออกทุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ตํารา/หนังสือทางวิชาการและให้ถือเป็นต้นทุนในการผลิตตํารา/หนังสือ
ทางวิชาการ
ข้อ ๓. ผู้ที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ได้แก่
ก. ข้าราชการ
ข. พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ประเภทเต็มเวลา
ค. ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๓.๓ ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามข้อ ๓.๒ ต้องคงเหลือระยะเวลาการจ้างหรืออายุราชการ
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีในวันที่เสนอขอรับทุน
๓.๔ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา
๓.๕ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการขอตัวไปช่วยราชการหรือปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนอก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
๓.๖ เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการส่งผลงานทางวิชาการให้แก่คณะฯ
ก. ทุ น อุ ด หนุ น การไปประชุ ม และเสนอผลงานทางวิ ช าการทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
ข. ทุนพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ
ค. ทุนอุดหนุนการไปศึกษาและฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
ง. ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
จ. ทุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโครงการตํารารามาธิบดีกําหนด
ข้อ ๔. ผู้เสนอโครงการขอรับทุนต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการเขียนตํารา/หนังสือ
ทางวิชาการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ของผลงานที่ขอรับทุนนั้น และสามารถขอรับทุนได้ปีละ ๑ โครงการใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ โดยจะเสนอขอรับทุนใหม่ได้เมื่อโครงการเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕. โครงการที่จะเสนอขอรับทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ผู้อํานวยการ
ศูนย์การแพทย์ฯ/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/ผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาล หรือรองคณบดีที่กํากับดูแล
หน่วยงานนั้น โดยยื่นต่องานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน ๑ เดือน นับ
จากวันที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว
/ข้อ ๖. ผูเ้ สนอ…
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ข้อ ๖. ผู้เสนอโครงการและได้รับทุนต้องดําเนินการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการโครงการตํารารามาธิบดีกําหนด และในระหว่างที่ยังเป็นบุคลากรสังกัด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ข้อ ๗. ในกรณีที่เขียนไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาเรียกเงินทุนคืน เว้นแต่มีเหตุอัน
สมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาตให้เขียนจนแล้วเสร็จโดยไม่เรียกเงินคืนก็ได้
ข้อ ๘. ผู้ เ ขี ย นที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ต้ อ งยิ น ยอมให้ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงาน โดยผู้รับทุนจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ เว้นแต่ถ้ามี
การผลิ ต เพื่ อ จํ า หน่ า ยเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้ จั ด สรรผลกํ า ไรจากการผลิ ต และจั ด จํ า หน่ า ย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๙. การจ่ายเงินทุนตามประกาศนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อ ๑๐. ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(ศาสตราจารย์วินิต พัวประดิษฐ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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