ประกาศ
หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจยั รัชดาภิเษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
(Ratchadapiseksompotch Fund, Graduate Affairs, Faculty of Medicine)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมและพัฒนาการวิจยั ของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นงานวิจยั ของบัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจยั และ
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ จึงได้จดั สรรเงินทุนวิจยั รัชดาภิเษกสมโภช ฝ่ าย
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับดาเนินการวิจยั ของฝ่ ายบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์สาหรับปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. ทุนวิ จยั รัชดาภิ เษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
o ทุนวิจยั รัชดาภิเษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา สาหรับอาจารย์ทก่ี ากับดูแลโครงการวิจยั ของ
นิสติ แพทย์ นิสติ บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
o ทุ น วิ จ ัย รัช ดาภิ เ ษกสมโภช ฝ่ ายบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ นค่ า Bench fee หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆของนิสติ บัณฑิตศึกษาทีไ่ ปทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง (MOU)
ร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทที่ 1 : สาหรับอาจารย์ที่กากับดูแลโครงการวิ จยั ของนิ สิตแพทย์ นิ สิตบัณฑิ ตศึกษา แพทย์
ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ทุนสนับสนุนการวิจยั ของนิสติ แพทย์ นิสติ บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อ
ยอด ที่ม ีอ าจารย์ เ ป็ นหัว หน้ า โครงการวิจ ัย และเป็ นผู้ ก ากับ ดู แ ลการวิจ ัย ของ นิ ส ิต แพทย์ นิ ส ิต
บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1.1 คุณสมบัติของผูข้ อทุน
- ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์ หรือ
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์ ส งั กัด สภากาชาดไทยซึ่งเป็ น อาจารย์พิเ ศษของจุฬ าลงกรณ์
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มหาวิท ยาลัย หรือ อาจารย์ต่ า งประเทศของคณะแพทยศาสตร์ ท่ีท าหน้ า ที่เ ป็ นอาจารย์ท่ีป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ของโครงการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์
- มีทศิ ทางการวิจยั ทีช่ ดั เจน
- มีนิสติ แพทย์ นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใน
ความดูแลทีโ่ ครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รบั อนุ มตั จิ ากกรรมการหลักสูตร/กรรมการภาควิชา/คณะกรรมการ
ประจาคณะ/สานักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่า
1.2 เงื่อนไขของการสนับสนุน
- เพื่อ สนับสนุ นให้อ าจารย์ท่ปี รึกษาที่มคี ุ ณสมบัติต ามข้อ 1.1 และนิส ิต แพทย์ นิส ิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในความดูแลทางานวิจยั ร่วมกันโดยมี
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็ นผูร้ บั ทุน
- อาจารย์ท่ปี รึกษาและนิส ิตที่มคี ุณสมบัติครบตามข้อกาหนดทุน และมีความต้องการใช้เงิน
วิจ ัย มากกว่ า 150,000 บาท ขอให้ ย่ ืน ข้อ เสนอโครงการเดีย วกัน นี้ เ พื่อ ขอทุ น พัฒ นานัก วิจ ัย ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสานักงานการวิจยั แห่งชาติประจาปี นนั ้ ๆด้วย
- เงินทุนที่ได้รบั ต้องใช้จ่ายเพื่อดาเนินการวิจยั ตามโครงการวิจยั ของนิสติ แพทย์ โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
ให้ไ ด้ร บั ทุ น ในความดูแ ลของอาจารย์ท่ีป รึก ษาที่ผ่ า นการอนุ ม ตั ิจ ากกรรมการหลัก สู ต ร/กรรมการ
ภาควิชา/คณะกรรมการประจาคณะ/สานักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่า แล้ว
- ผูร้ บั ทุนแต่ละคนจะได้รบั ทุนสาหรับอาจารย์ทก่ี ากับดูแลโครงการวิจยั ของนิสติ แพทย์ นิสติ
บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดในขณะเดียวกันได้ไม่เกิน 3 ทุน
- ผู้ร ับ ทุ น จะสามารถขอรับ ทุ น ประเภทนี้ ไ ด้อีก ก็ต่ อ เมื่อ ได้ม ีก ารส่ ง หลัก ฐานการตีพิม พ์
(published) จากโครงการวิจยั ทีเ่ สนอขอไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนทุนประเภทนี้ทไ่ี ด้รบั ภายใน
5 ปี
- สาหรับโครงการวิจยั ที่เ กี่ยวข้องกับการวิจยั ในคน สัต ว์ และความปลอดภัยทางชีว ภาพ
จะต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน/ จริยธรรมการวิจยั ในสัตว์ทดลองและคณะกรรมการ
ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง) ก่อน จึงจะดาเนินการการเซ็นสัญญารับทุน
1.3 เงิ นทุนสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุ นเงินทุนเป็ นเงินอุดหนุ นทัวไป
่ ดังนี้
- เรือ่ งละไม่เกิน 150,000 บาท
- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนให้นกั วิจยั หลักและครุภณ
ั ฑ์
ให้เงินทุนสนับสนุ นตามประกาศนี้ เป็ นเงินอุดหนุ นทัวไป
่ โดยอาจารย์ผรู้ บั ทุนเป็ นผูเ้ บิกจ่ายและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จา่ ยเงินไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเป็ นเวลา 10 ปี
1.4 การเบิ กจ่ายเงิ นทุน
อาจารย์ผรู้ บั ทุนและนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดใน
ความดูแลจะต้องมาทาข้อตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งผล
การอนุ มตั ิ มิฉะนัน้ จะถือว่าสละสิทธิ ์
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การเบิกจ่ายเงินทุนจะจ่ายเป็ น 1 งวดดังนี้
งวดที่ 1 เงินทุนวิจยั ทัง้ หมดที่ได้รบั การสนับสนุ นไม่เกิน 150,000 บาทหลังจากลงนามใน
ข้อตกลง
ประเภทที่ 2 : เพื่อสนับสนุนค่ า Bench fee หรือค่ าธรรมเนี ยมอื่ นๆของนิ สิ ตบัณฑิ ตศึ กษาที่ ไป
ท าวิ จ ัย กับ มหาวิ ท ยาลัย ในต่ า งประเทศที่ มี ข้ อ ตกลง (MOU) ร่ ว มกัน กับ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
เพื่อ สนับสนุ นงานวิจยั ของนิส ิตบัณฑิต ศึกษาที่ไปทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ม ี
ข้อตกลงร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ เป็ นการยกระดับงานวิจยั ให้ได้ผลงานที่ มคี ุณภาพสูงขึน้ ในช่วงที่
ไปทาวิจยั ต่างประเทศสามารถตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติในระดับ Tier1 หรือ Q1
2.1 คุณสมบัติของผูข้ อทุน
- ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการหรือสายปฏิบตั ิการ ในคณะ
แพทยศาสตร์หรือแพทย์ประจาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สงั กัดสภากาชาดไทยซึ่งเป็ นอาจารย์พเิ ศษของ
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หรือ อาจารย์ต่ างประเทศของคณะแพทยศาสตร์ท่ี ทาหน้ าที่เ ป็ นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของโครงการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์
2.2 เงื่อนไขของการสนับสนุน
- เพื่อสนับสนุ นให้อาจารย์ทป่ี รึกษาทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 2.1 และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาใน
ความดูแลทีไ่ ปทาวิจยั กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์ โดยมี
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็ นผูท้ าสัญญารับทุน
- เงินทุนทีไ่ ด้รบั ต้องใช้จ่ายเพื่อดาเนินการวิจยั ในต่างประเทศตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั ทุนในความดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ าก
กรรมการหลักสูตร/กรรมการภาควิชา/คณะกรรมการประจาคณะ/สานักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่าแล้ว
- สาหรับโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในคน สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
จะต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน/ จริยธรรมการวิจยั ในสัตว์ทดลองและคณะกรรมการ
ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้อง) ก่อนจึงจะดาเนินการการเซ็นสัญญารับทุน
2.3 เงิ นทุนสนับสนุน
- สนับสนุ นการวิจยั โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินกรณีท่ี
ต้องมีการโอนเงินไปต่างประเทศ) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการ
- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนและครุภณ
ั ฑ์
- ระยะเวลาดาเนินการไม่เกิน 2 ปี
ให้เงินทุนสนับสนุ นตามประกาศนี้ เป็ นเงินอุดหนุ นทัวไป
่ โดยอาจารย์ผู้รบั ทุนเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จา่ ยเงินไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเป็ นเวลา 10 ปี
โดยจะต้องทาการปิ ดทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตามรายละเอียดในข้อ 8
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2.4 การเบิ กจ่ายเงิ นทุน
ผู้ว ิจยั จะได้รบั ทุนวิจยั ทัง้ หมดโดยการโอนไปยังสถาบันที่นิสติ ไปทาวิจยั โดยตรงหรือจ่ายให้
อาจารย์ทป่ี รึกษาช่วยดาเนินการ
2. การสมัครขอรับทุน
ผู้ส นใจขอรับทุน วิจยั รัช ดาภิเ ษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิต ศึกษา ทุ กประเภท เข้าไปยื่น ใบสมัค ร
online ได้ท่ี www.medchulairb.com
- ทุนวิจยั ประเภทที่ 1 ให้กรอกใบสมัคร online (print จากในระบบ online) พร้อมข้อเสนอ
โครงการวิจ ยั จ านวน 3 ชุ ด เสนอผ่ า นหัว หน้ า ภาควิช ามายัง รองคณบดีฝ่ ายบัณ ฑิต ศีก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ อาคารอานันทมหิดล ชัน้ 3
- ทุนวิจยั ประเภทที่ 2 ให้ก รอกใบสมัค ร เสนอผ่ า นหัว หน้ าภาควิชามายังรองคณบดีฝ่ าย
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ อาคารอานันทมหิดล ชัน้ 3 ตลอดปี
การแจ้งผลการพิ จารณาทุนวิ จยั ทุกทุน จะแจ้งให้ทราบภายใน 3 เดือนหลังรอบการปิ ดรับ
สมัครทุน
3. การพิ จารณาตัดสิ น
คณะกรรมการบริหารฝ่ ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้ท่ี
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารฯเป็ นผู้พจิ ารณาโครงการ ตัดสินให้ทุนและติดตามผลการ
ดาเนินการของโครงการวิจยั
โดยโครงการวิจยั จะมีผทู้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาโครงการไม่ต่ ากว่า 2 คน/โครงการ ทัง้ นี้การตัดสิน
ของคณะกรรมการบริหารฝ่ ายบัณฑิต ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็ นที่
สิน้ สุด
4. ระเบียบเมื่อได้รบั ทุนวิ จยั จากกองทุนรัชดาภิ เษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผู้ว ิจ ยั หลัก ที่ไ ด้ร บั ทุ น จากกองทุ น รัช ดาภิเ ษกสมโภช ฝ่ ายบัณ ฑิต ศึก ษา คณะแพทยศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบการรับทุนวิจยั ดังนี้
- เมื่อได้รบั ทุนแล้ว ผูว้ จิ ยั หลักต้องทาสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการฯกาหนด
- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั แิ ล้ว ต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะ
กรรมการฯก่อน
- ประกาศ เรื่อ ง โครงการวิจ ัย ที่ไ ด้ร ับ ทุ น รัช ดาภิเ ษกสมโภช ฝ่ ายบัณ ฑิต ศึก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาการรับทุน
- ดาเนินการเปิ ดบัญชีธนาคารสาหรับรับทุนวิจยั โดยรับมอบอานาจจากคณบดี เพื่อเปิ ดบัญชี
ธนาคาร สาหรับรับเงินทุน โดยใช้ช่อื ทุน/เลขทีท่ ุน/ชื่อผูร้ บั ทุน ดูแล การเบิกจ่าย ถอนเงินในบัญชี ให้ม ี
ความเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชีธนาคารตลอดโครงระยะเวลาดาเนินงานโครงการวิจยั หากมี
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ค่าธรรมเนียมธนาคารหักบัญชีธนาคารในกรณีท่ไี ม่มกี ารเคลื่อนไหวของรายการเดินบัญชี ผู้วจิ ยั เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมนี้
- เมื่อสิน้ สุดโครงการผูว้ จิ ยั ดาเนินการปิ ดบัญชีธนาคาร โดยจัดทาบันทึกข้อความเพื่อแจ้งปิ ด
บัญชีธนาคารสาหรับทุนวิจยั ฯ พร้อมนาส่งเงินคงเหลือ พร้อมดอกเบีย้ นาส่งคืนคณะฯ ทัง้ นี้ หากบัญชีม ี
การหักภาษีเงินได้จากบัญชี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกีย่ วกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) ลงวันที่
4 เม.ย.62 นัน้ ให้ถอื ว่า ภาษีเงินได้ในบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ไม่ถอื เป็ นค่าใช้จา่ ยของการวิจยั (ไม่ตอ้ งมีใบเสร็จ)
นำเงิ นส่งคืนคณะ = เงิ นทุนวิ จยั คงเหลือ(ถ้ำมี)+ดอกเบี้ยทัง้ หมด (-ภำษี เงิ นได้ในบัญชี(ถ้ำมี))

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการวิ จยั มีหลักเกณฑ์โดยย่อดังนี้
1. งบประมาณทีอ่ นุมตั แิ บ่งเป็ นหมวด คือ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
2. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช ฝ่ ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่
สนับสนุนหมวดครุภณ
ั ฑ์
3. งบประมาณโครงการตามประเภทของทุน
6. การรายงานความก้าวหน้ าและการรายงานฉบับสมบูรณ์
1. ทาการวิจยั ให้เสร็จสิน้ ในกาหนดเวลาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารว.5 ภายใน 3
เดือน หลังจากเสร็จงานวิจยั
2. ผู้ว ิจ ยั สามารถส่ ง รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ต ามเอกสาร ว.5 หรือ ใช้ส าเนานิ พ นธ์ต้น ฉบับ
(Manuscript หรือ Reprint)
การส่งรายงานผลการวิ จยั จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิ จารณาโครงการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป ใน
กรณี เกิ ดอุปสรรคระหว่างการวิ จยั ผู้วิจยั หลักต้ องแจ้งให้ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิ ตศึกษาทราบโดย
ด่วนเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป
7. การยุติโครงการก่อนหมดสัญญาทุน
ในกรณีท่ผี ู้วจิ ยั หลักไม่สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 โดยไม่มเี หตุผลอันควร ให้รอง
คณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษามีสทิ ธิ ์ให้พกั หรือยุตโิ ครงการวิจยั ได้โดยให้งดเบิกเงินอุดหนุ นทีย่ งั เหลืออยู่และ
ให้ส่งรายงานการใช้เงินสาหรับโครงการในส่วนทีไ่ ด้ทาไปแล้วและนาเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้ส่งคืนคณะฯต่อไป
8. การสิ้ นสุดระยะเวลาทุน และการส่งรายงานค่าใช้จ่าย
ผู้วจิ ยั จะต้องดาเนินการปิ ดทุนภายใน 2 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินโครงการในสัญญา
โดยหากผูว้ จิ ยั ไม่ดาเนินการขอปิ ดทุน ทางฝ่ ายบัณฑิตศึกษาจะดาเนินการปิ ดทุนโดยอัตโนมัติ
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ทัง้ นี้หากมีความจาเป็ น ผูว้ จิ ยั สามารถขอขยายระยะเวลาดาเนินการได้ โดยจะต้องดาเนินการขอ
อนุมตั ลิ ่วงหน้าก่อนสิน้ สุดสัญญาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และการขยายระยะเวลาแต่ละครัง้ ไม่เกิน 1 ปี
9. สิ ทธิ ในผลงาน
สิทธิในผลงานที่เกิดขึน้ จากโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนนี้เป็ นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมี
ผลประโยชน์เกิดขึน้ จากโครงการวิจยั ดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแบ่งส่วนของผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ ให้แก่ผวู้ จิ ยั ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของมหาวิทยาลัย
ในกรณีท่ผี ู้วจิ ยั จะนาผลงานวิจยั ไปตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ และเงื่อนไขของวารสารดังกล่าว
กาหนดให้ต้องโอนลิขสิทธิ ์ให้แก่วารสารวิชาการ ผูว้ จิ ยั จะส่งผลงานวิจยั ไปตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการได้ ก็
ต่อเมือ่ ได้รบั อนุญาตจากอธิการบดีหรือผูท้ อ่ี ธิการบดีมอบหมาย
(สิท ธิใ นผลงาน หมายถึง สิท ธิบตั ร อนุ ส ิท ธิบ ัต ร ลิข สิทธิ ์ และรวมถึง ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา
ประเภทอื่น ๆ)
10. การเผยแพร่ผลงานของโครงการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ต้องตีพมิ พ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องโดย
ระบุ ว่ า “การศึก ษานี้ ไ ด้ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น จากทุ น วิจ ัย รัช ดาภิเ ษกสมโภช ฝ่ ายบัณ ฑิต ศึก ษา คณะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลข ……..” (Ratchadapiseksompotch Fund, Graduate
Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Grant number…………..)
และผลงานตีพ ิม พ์ ต้อ งระบุ ต้นสังกัดของผู้รบั ทุน เป็ น “ภาควิชา......, คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ” หรือ “Department of ............., Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University.”
ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ ครัง้ ที่ 2/2565 ลงวันที่ 25 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2565 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ใช้หลักเกณฑ์น้ี

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์)
คณบดี
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