
มุงเรียนรู  คูคุณธรรม  นาํสูคุณภาพ 
SCAN  (13-12-56) 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุม 

และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

……………………………….. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนแก่บุคลากรเพื่อเดินทาง         

ไปประชุม และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี     

เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้       

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อคณะฯ 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒๒.๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

รับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงินและการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงออกตาม

ความ ในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ

ประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว้ ดังน้ี 

๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน

อุดหนุนเพื่อการเดินทางไปประชุม และเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ 

๒. ในประกาศน้ี  

 “คณะฯ”  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “คณบดี”  หมายถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 “เงินอุดหนุน” หมายถึง  ทุนอุดหนุนการเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ         

ณ ต่างประเทศ   

 “เอกสารรับรอง”  หมายถึง  เอกสารรับรองการวิจัยในคนที่ออกให้โดยคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเอกสารรับรองการวิจัยในคนที่ออกให้

โดยสถาบันที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะฯ ให้การยอมรับ  

 กรณีที่มีการศึกษาวิจัยที่มีการทดลองในสัตว์ ผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ

ศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือเอกสารรับรองการวิจัยในสัตว์ที่ออกให้โดยสถาบันที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ของ     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การยอมรับ 

 “ปี”  หมาย ถึ ง  ระยะ เวลาตามปี งบประมาณที่ ส่ วนราชการกํ าหนด  (ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 

๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป) 

.../๓.ผู้มีสิทธิขอรับเงิน 
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๓. ผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังน้ี 

(๑) เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายวิชาชีพในสังกัดของคณะฯ 

ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และมีอายุราชการ/อายุงาน คงเหลืออย่างน้อย ๑ ป ีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน 

 ยกเว้น  แพทย์ประจําบ้าน  แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์  และบุคลากรคณะฯ ที่อยู่ระหว่างการ   

ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(๒) มีหนังสืออย่างเป็นทางการจากผู้จัดการประชุม  ให้นําผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อ 

ที่ประชุมโดยวิธีต่าง ๆ ดังน้ี.- 

 (๒.๑)  เป็นผู้บรรยายในที่ประชุมหรือกลุ่มสัมมนา (Lecture, Symposium หรือ Plenary 

Session) 

   (๒.๒) เป็นผู้เสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral  หรือ Poster  Presentation  

   (๒.๓) จะต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานทางวิชาการ 

ณ ต่างประเทศ โดยมีหนังสือตอบรับจากผู้จัดแสดงให้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยทุกผลงานที่ได้รับ

การตอบรับจะต้องปรากฏข้อความ “Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University”        

ใน Abstract ของผลงานนั้น ๆ  

(๓) มีบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ (Abstract) ที่นําไปเสนอต่อที่ประชุม ยกเว้นผลงาน         

ทางวิชาการที่เคยได้รับเงินอุดหนุนแล้ว ซ่ึงไม่สามารถนํามาเสนอขอรับเงินอุดหนุนได้อีก 

(๔) มีเอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรณีที่เป็นผลงานที่นําเสนอเป็น

โครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ 

(๕) ผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเป็นเจ้าของผลงาน โดยมีชื่อเป็นหัวหน้าโครงการในเอกสารรับรอง

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือเป็นผู้ร่วมวิจัยที่ได้รับการยินยอมจากหัวหน้าโครงการ     

เป็นลายลักษณ์อักษรให้นําผลงานนั้นไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศได้  โดยหัวหน้าโครงการและ

ผู้ร่วมวิจัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบร่วมตามข้อกําหนดในประกาศนี้ 

  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย หรือแยกส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ซ่ึงเป็น

โครงการขนาดใหญ่ที่ขอเสนอเป็นโครงการย่อยภายใต้ชื่อหัวข้อเรื่องอื่น หัวหน้าโครงการจะต้องแจ้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณาและออกเอกสารรับรองก่อน แล้วจึงแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อ

เสนอขอรับเงินอุดหนุน 

๔. ผู้มีสิทธิตามข้อ ๓ ที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุน  ให้เสนอขอรับเงินอุดหนุนตามขั้นตอนที่คณะฯ

กําหนดไว้ ทั้งน้ี ต้องส่งเอกสารการขออนุมัติและเอกสารประกอบการพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒  เดือน

ก่อนกําหนดการเดินทาง เพื่อดําเนินการขออนุมัติหลักการล่วงหน้า 

 ๕.  ในกรณีเป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการน้ีบางส่วนจากผู้จัดประชุม หรือจากแหล่งอื่นใด ต้องแจ้ง

ข้อเท็จจริงให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงาน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์

ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์ และผู้อํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ทราบ 

 ๖. การเสนอขอรับเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ มีสิทธิเสนอขอรับเงินอุดหนุนได้คนละ ๑ ทุนต่อปี   

  

.../๗.ผู้ที่มีผลงาน 
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 ๗. ผู้ที่มีผลงานในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นผลงานวิจัยระดับโลก 
(๒) เป็นผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา 
(๓) ผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนได้นําผลงานที่ได้รับทุนไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังจากการไปเสนอผลงาน หรือมี
หนังสือยืนยันและตอบรับให้ลงตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการดังกล่าวได้ 
 ผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนที่มีผลงานดังกล่าว อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนมากกว่าปีละ 
๑ ครั้ง ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนผลงานดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีหรือรองคณบดีที่
ได้รับมอบหมาย 

๘. ให้คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน  
 ๙. ให้จ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี.- 
  (๑) ในกรณีที่ เป็นการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศใดในทวีปยุโรป           
ทวีปอเมริกา ทวีปอัฟริกา ทวีปออสเตรเลีย  ซ่ึงเป็นประเทศที่มีสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศไทย 
รวมทั้งการประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศญี่ปุ่น ให้จ่ายตามจริงไม่เกินทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี 
  (๒) ในกรณีที่เป็นการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศในทวีปเอเชีย ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีสัมพันธภาพทางการทูตกับประเทศไทย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ให้จ่ายตามจริงไม่เกินทุนละ 
๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
  ทั้งน้ีการเบิกตามที่จ่ายจริงผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนจะต้องรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายต่อไป 
 ๑๐. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามคุณสมบัติข้อ ๓ (๒) (๒.๒) จะต้องส่งผลงานวิจัยดังกล่าวลงตีพิมพ์      
ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และส่ง Reprint ให้คณะฯ ภายใน ๑ ปีหลังจากได้รับเงินอุดหนุน 
 ผู้รับเงินอุดหนุนที่ไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก จะไม่มีสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุนตามประกาศนี้ 
จนกว่าจะมีการส่ง Reprint ของการขอรับเงินอุดหนุนในครั้งก่อนให้คณะฯ  
 ๑๑. ให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนทําหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะฯ เพื่อเดินทางไปประชุมและเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้
ครบถ้วน 
 ๑๒. ให้คณบดีรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจในการพิจารณาให้ทุนเพิ่มเติมตามที่เห็น
เหมาะสม 

 ทั้งน้ี  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วนัที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
(ศาสตราจารย์คลินิกครรชิตเทพ  ตั่นเผ่าพงษ์) 

รองคณบดี รักษาการแทน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 


