
 
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 เร่ือง  ทุนวจัิยเพ่ือวิทยานิพนธ์/โครงการวจัิย/โครงงานพเิศษ  ส าหรับนักศึกษาระดับหลงัปริญญา 

  จากเงินกองทุนวจัิยและเงินรายได้คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
------------------------------- 

       เพ่ือพฒันาคุณภาพงานวิจยัและโครงงานพิเศษของนกัศึกษาระดบัหลงัปริญญา คณะทนัตแพทยศาสตร์
ให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์   
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 จึงให้ยกเลิกประกาศ  เร่ืองหลกัเกณฑ์การด าเนิน
โครงการวิจยัและการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับหลงัปริญญา จาก          
เงินรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์ เม่ือวนัท่ี  12 มิถุนายน 2549  โดยใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

                               

1. หลกัเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนทุน 
          1.1โครงการวิจัย ท่ี มีการทดลองใช้ยารักษาหรืออ่ืน ๆในมนุษย์ ให้นักศึกษาด าเนินการส่ง
โครงการวิจยัใหค้ณะกรรมการจริยธรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์ พิจารณาก่อนขอรับทุน 

   1.2 โครงการวิจยัท่ีมีการทดลองในสัตว ์ ให้นกัศึกษาด าเนินการส่งโครงการวิจยัให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ผา่นศูนยวิ์จยักลาง) พิจารณาก่อนขอรับทุน 

   1.3ให้นักศึกษาจดัท าแบบเสนอเพ่ือขอรับทุนวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ์/โครงการวิจยั/โครงงานพิเศษ      
เพ่ือขอรับทุน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัพร้อมแนบผลการพิจารณาตามขอ้1.1หรือ1.2 (ถา้มี) 

   1.4 กรณีท่ีนักศึกษาเรียนควบมากกว่า 1 หลกัสูตร สามารถขอรับการสนับสนุนไดเ้พียง 1 ทุน จาก
หลกัสูตรท่ีใหเ้งินทุนสนบัสนุนจ านวนสูงสุด 

   1.5 ใหด้ าเนินการขอรับทุนจากบณัฑิตวิทยาลยั  เงินกองทุนวิจยัและเงินรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์        
(เงินรายไดห้ลงัปริญญา โควตาสาขาวิชา) ตามล าดบั 

1.6 เงินกองทุนวิจยัสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย  ยกเวน้  Case Report     
Case Series และ Literature Review และโครงงานพิเศษ 

        1.7 เงินรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์ (เงินรายไดห้ลงัปริญญา โควตาสาขาวิชา) สนบัสนุนการท าวิจยั
เพ่ือวิทยานิพนธ์/โครงการวิจยัทุกประเภท/โครงงานพิเศษ 

2. จ านวนเงนิทุนที่อุดหนุนและแหล่งเงนิทุน 
 

 
ระดบัการศึกษา 

 
เงนิกองทุนวิจยั 

เงนิรายได้คณะฯ 
 (เงนิรายได้หลงัปริญญา 

โควตาสาขาวชิา) 
ระดบัปริญญาเอก (หลกัสูตรปกต)ิ 
   -  หลกัสูตรแบบ 1 

 
20,000 

 
40,000 

   -  หลกัสูตรแบบ 2 20,000 30,000 
ระดบัปริญญาเอก (หลกัสูตรผสมวจิัยและคลนิิก) 
   - สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 

 
20,000 

 
50,000 



ระดบัปริญญาโท 
  -  แผน ก แบบ ก 1 

 
15,000 

 
20,000 

  -  แผน ก แบบ ก 2 15,000 15,000 
ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 -  สาขาวิชาปริทนัตวิทยา 

 
8,000 

 
10,000 

 - สาขาวิชาทนัตกรรมบูรณะ 8,000 10,000 

 - สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ 8,000 5,000 

 - สาขาวิชาอายรุศาสตร์ช่องปากฯ 8,000 5,000 

ระดบัวุฒิบัตร 
 - สาขาทนัตสาธารณสุข 
 - สาขาทนัตกรรมทัว่ไป 
 - สาขาศลัยศาสตร์ช่องปากฯ 
 - สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
 - สาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์
 - สาขาทนัตกรรมส าหรับเดก็  

 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 
8,000 

 
- 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
15,000 

 

3. การขอรับเงนิทุน 
                           3.1 เงินกองทุนวิจยั 

     3.1.1 ผูข้อรับทุนด าเนินการขออนุมติัใช้เงินทุน โดยแนบเอกสารตามขอ้  1.3 (ฉบับส าเนา)  
พร้อมสัญญาการยืมเงิน (ให้ผูย้ืมเงินลงลายมือช่ือในช่องผูรั้บเงิน โดยไม่ตอ้งลงวนัท่ีและแนบส าเนาเลขท่ีบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชยข์องผูย้ืมเงิน) ผา่นภาควิชา หน่วยบณัฑิตศึกษาและหน่วยส่งเสริมพฒันาการวิจยั   

             3.2 เงินรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์ (เงินรายไดห้ลงัปริญญา โควตาสาขาวิชา) 
                   3.2.1 ผูข้อรับทุนด าเนินการขออนุมติัใช้พร้อมเบิกจ่ายเงินทุนโดยแนบเอกสารตามขอ้ 1.3   

(ฉบบัจริง) พร้อมใบส าคญัรับเงินและสญัญาการยืมเงิน ผา่นภาควิชาและงานคลงั   
             3.3 มอบหมายให้ภาควิชาเป็นผูบ้ริหารจดัระบบการตรวจสอบก ากบัดูแลการใช้จ่ายเงิน โดยอิง     
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจยัและเงินรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์อยา่งเคร่งครัด 
                      4. การเปลีย่นแปลงโครงการวจิยั/โครงงานพเิศษ 
             กรณีผู ้ได้รับทุนประสงค์จะขออนุมัติเปล่ียนแปลงโครงการวิจัย/โครงงานพิเศษ  เน่ืองจาก
โครงการวิจัย/โครงงานพิเศษท่ีท าไม่ตรงกับท่ีขอรับทุน ขอให้ด าเนินการขออนุมัติเปล่ียนแปลง โดยเสนอ
โครงการวิจัย/โครงงานพิเศษใหม่ 1 ชุด พร้อมโครงการวิจัย/โครงงานพิเศษเดิม  1ชุด และช้ีแจงเหตุผลท่ีขอ
เปล่ียนแปลง  โดยผูไ้ดรั้บทุนเป็นผูล้งนามขออนุมติัผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ภาควิชา หน่วย
บณัฑิตศึกษาและหน่วยส่งเสริมพฒันาการวิจยั  ทั้งน้ีโครงการวิจยั/โครงงานพิเศษใหม่ตอ้งใชว้งเงินไม่เกินท่ีไดรั้บ
อนุมติัในคร้ังแรก 
         5. หลกัฐานค่าใช้จ่าย 
             ระยะเวลาการใชจ่้ายเงินภายใน 2 ปีงบประมาณ นบัตั้งแต่ปีงบประมาณท่ีขอรับทุน เม่ือครบก าหนด
หรือส าเร็จการศึกษาหรือหมดระยะเวลาการศึกษาหรือลาออก  ให้ด าเนินการตามแหล่งเงินท่ีรับทุนโดยแยกหมวด
รายจ่ายและหลกัฐานการใชจ่้ายเงิน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและภาควิชา  ดงัน้ี 
 



 
             5.1 เอกสารท่ีใชเ้งินกองทุนวิจยัใหข้ออนุมติัเบิกจ่ายผา่นภาควิชาและจดัส่งไปยงัหน่วยส่งเสริมและ
พฒันางานวิจยัเพ่ือเคลียร์เงินยืม ส่วนหลกัฐานการใชจ่้ายเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้ก็บไวท่ี้หน่วยส่งเสริมและพฒันา
งานวิจยั เพ่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
             5.2 เอกสารท่ีใช้เงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ (เงินรายได้หลงัปริญญา โควตาสาขาวิชา)          
ให้จดัท าบนัทึกสรุปค่าใชจ่้ายผ่านภาควิชาและจดัส่งไปยงังานคลงัเพ่ือเคลียร์เงินยืม ส่วนหลกัฐานการใชจ่้ายเงิน        
ท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้กบ็ไวท่ี้ภาควิชา เพ่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
             5.3 กรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนยงัใชจ่้ายเงินในโครงวิจยัไม่หมดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  สามารถขอขยาย
เวลาการเบิกจ่ายและบนัทึกสรุปค่าใช้จ่าย โดยให้จดัท าหนังสือขอขยายเวลาและช้ีแจงเหตุผลผ่านความเห็นชอบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั ภาควิชาส่งไปยงัหน่วยบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิระดับ
บณัฑิตศึกษา ประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์พิจารณา 
                        
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19   มีนาคม  2558 
                                             
                             (ลงช่ือ)                         ไชยรัตน ์ เฉลิมรัตนโรจน์         
                          (รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.ไชยรัตน ์ เฉลิมรัตนโรจน์) 
                 คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
 
 


