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ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เรื่อง  หลักเกณฑการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

............................................................. 

 เพื่อใหการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย  คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนไปดวยความเรียบ  

อาศัยอํานาจตามขอ ๘.๑ และขอ ๙.๕ ของประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  เรื่อง ทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย  พ.ศ. ๒๕๕๓  คณะกรรมการคัดเลอืกผูรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
ของอาจารยแพทยและคณะกรรมการบริหารทุนพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี  ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  จึงกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกผูสมัครรับทุน คุณภาพของผลงานทางวิชาการและโครงการวิจยั และกําหนดจํานวน
เงินทุนไว ดังนี้ 

๑. ใหยกเลิก 
 ๑.๑  ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีเรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารย พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๑.๒  ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 
 ๑.๓  ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกผูสมัครขอรับทุน
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

๒.   กฎเกณฑในการคัดเลือกผูสมัครรับทุน 
 ๒.๑  ผูสมัครรับทุนตองเปนผูดํารงตําแหนงอาจารยแพทย ซึ่ง ไดแก ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
เต็มเวลาประเภทชั่วคราวและประเภทประจําของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒.๒  ระดับตน  ไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และมีความรู
ความชํานาญที่จะดําเนินงานวิจัยดวยตนเองได รวมท้ังมีคุณสมบัติท่ีแสดงถึงความมีจริยธรรม ผูสมัครตองมีอาจารย 
พี่เลี้ยง (Mentor) และตองสงโครงการวิจยัเพือ่ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา โดยเปนโครงการวิจัย ท่ีผูสมัครเขียน
ขอเองหรืออาจเปนโครงการวิจยัท่ีผูสมัครไดรบัทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกก็ได 
 ๒.๓  ระดับกลาง คือ ผูสมัครรับทุนในระดับตนและไดรับทุนมาแลว เปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 
๖ ป มีผลงานวิชาการไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดไว หรือมีคุณสมบัติตาม ขอ ๒.๒ และมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๓.๒ 
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 ๒.๔  ระดับสูง คือ ผูสมัครรับทุนในระดับกลางและไดรับทุนมาแลวเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา  
๖ ป มีผลงานทางวิชาการไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดไว หรือมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๓ และมีผลงานตามเกณฑ 
ท่ีกําหนดในขอ ๓.๓ และจะตองมุง ผลิต และฝกฝนนักวิจัยรุนใหมดวย 
 ๒.๕  ผูสมัครขอรับทุนในระดับตน ระดับกลางและระดับสูงจะตองอุทิศตนปฏิบัติราชการและ 
ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ในดานงานสอน งานบริการ งานบริหารหรอืภาระงานอื่นๆ ท่ีหัวหนาภาควิชา/สํานักงานหรือ 
คณะฯ มอบหมาย นอกจากนี้ไมอนุญาตใหผูสมัครขอรับทุนรับรายไดจากคลินิกพิเศษสวนตัว หรือคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการของหนวยราชการใด ๆ หรือจากการประกอบวิชาชีพนอกเวลาราชการ หรือจากการประกอบวิชาชีพอื่น  
ท้ังนี้เพื่อใหงานวิจัยดําเนินการไดตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งใจไว 

๓.   เกณฑคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 ๓.๑  ระดับตน  ผลงานทางวิชาการในดานงานสอน งานบริการ และงานอื่น ๆ ของผูสมัครฯ จะประเมิน
โดยหวัหนาภาควิชา/สํานักงาน ท่ีผูสมัครฯ นั้นสังกัด สวนคุณภาพของงานวิจัย คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเปนผู
ประเมินเอง โดย พิจารณาจาก original article/case report/review article ท่ีตีพิมพในวารสารที่มี peer review 
 ๓.๒  ระดับกลาง ผลงานทางวิชาการในดานงานสอน  งานบริการ และงานอื่นๆ ของผูสมคัรฯ  
จะประเมิน โดยหัวหนาภาควิชา/สํานักงาน ท่ีผูสมัครฯ นั้นสังกัด สวนคุณภาพของงานวิจยั คณะกรรมการคัดเลือกฯ  
จะเปนผูประเมินเอง โดยอาศัยเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 ๓.๑.๑  มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับสากลไมต่ํากวา ๕ เรื่อง ในระยะเวลา ๓ ปท่ีผานมา 
 ๓.๑.๒  ผลงานวิจัยในระยะ ๓ ปท่ีผานมามี impact factor เกิน ๑.๐ หรือมีคุณภาพในสาขาวิชานั้น 
อยางนอย ๒ เรือ่ง 
 ๓.๑.๓  ไดรับทุนสนับสนุนการวิจยัจากภายนอกคณะฯ 
 ๓.๓  ระดับสูง  ผลงานทางวิชาการในดานงานสอน งานบริการและงานอื่นๆ ของผูสมัครฯ จะประเมิน 
โดยหวัหนาภาควิชา/สํานักงาน ท่ีผูสมัครฯ นั้นสังกัด สวนคุณภาพของงานวิจัย คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเปน 
ผูประเมินเอง โดยอาศัยเกณฑดังตอไปนี้ 
 ๓.๔  มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับสากลไมต่ํากวา ๑๐ เรื่องในระยะเวลา ๓ ปท่ีผานมา 
 ๓.๕  ผลงานวิจยัในระยะ ๓ ปท่ีผานมามี impact factor เกิน ๒.๐ อยางนอย ๒ เรื่อง ผลงานวิจัยท้ังหมด
ไดรับการอางองิไมต่ํากวา ๕๐ ครั้งในระยะ ๑๐ ปท่ีผานมา โดยไมนับการอางอิงตนเอง หรือ มีผลงานวิจยัท่ีเคยไดรับ
รางวัลในระดับชาติ 

๔. เกณฑคุณภาพของโครงการวิจัย 
 ๔.๑  คณะกรรมการการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณภาพของโครงการวิจัยจากหลักเกณฑตอไปนี้ 
 ๔.๑.๑  ความคิดริเริ่มดานวิชาการ 
 ๔.๑.๒  มีการสรางองคความรู ทฤษฎี หลักการ เทคนิคหรือวตักรรมใหม 
 ๔.๑.๓  ความสําคัญ และคุณคาของงานวิจัย 
 ๔.๑.๔  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค 
 ๔.๑.๕  ข้ันตอนและวิธีการวิจยั 
 ๔.๑.๖  ความเปนไปไดของโครงการ ทักษะการสังเคราะห การวิเคราะห 
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 ๔.๑.๗  ความสอดคลองของโครงการ กับนโยบายงานวิจัยของคณะฯ หรือสามารถนําไปแกไข
ปญหาที่เชื่อมโยงกับชุมชน หรือปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
 ๔.๑.๘  เปนงานวิจัยท่ีสามารถแขงขันชิงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกคณะฯ หรือสามารถ 
ขยายเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศได 
 ๔.๑.๙  จริยธรรมในการวิจัย 
 ๔.๑.๑๐  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๔.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาโครงการวิจัยโดยขอความเห็นจากผูเช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ  
ดวยไมนอยกวา ๒ คน 

๕. การพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ 
 ๕.๑  คุณภาพของผลงานทางวิชาการ ๑๐๐ คะแนน 
  (งานสอน,งานบริการ,งานอื่น ๆ รวม ๕๐ คะแนน งานวิจัย ๕๐ คะแนน) 
 ๕.๒  คุณภาพของโครงการวจิยั ๒๕๐ คะแนน 
 ๕.๓  การสัมภาษณ ๕๐ คะแนน 

๖. การพิจารณาตัดสิน 
 ๖.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเสนอรายชื่อผูสมัครขอรับทุนที่ไดรับการคัดเลือกแลวใหคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่ออนุมัต ิ
 ๖.๒  การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ และผลการตัดสินของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 

๗. การแจงผลการคัดเลือก และการสมัครใหม 
 ๗.๑  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะแจงผลการคัดเลือกแกผูสมัครขอรับทุนพรอมท้ังเหตุผล 
 ๗.๒  ผูสมัครขอรับทุนที่ไมผานการคัดเลือก สามารถสมัครใหมไดในปถัดไป 

๘. จํานวนเงินทุน 
 ๘.๑  ทุนนักวิจัยระดับตน ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินสมทบไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ๘.๒  ทุนนักวิจยัระดับกลาง  ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินสมทบไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/เดอืน 
 ๘.๓  ทุนนักวิจัยระดับสูง  ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินสมทบไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
เงินสมทบ คือ  เงินที่คณะฯ จายสมทบใหเทากับคาตอบแทนที่นักวิจัยไดจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกคณะฯ  
โดยไมเกินอัตราท่ีกําหนด 
 
 ท้ังนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

(ศาสตราจารยรชัตะ  รัชตะนาวิน) 
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 


