โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ
โดยฝายวิจัย และ ฝายบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนในการประเมินและเกณฑเพื่อการคัดเลือก
1. ประกาศรับสมัครจากกลุมผูวิจัย/หนวยหรือสาขาวิชาของภาควิชาที่สนใจ
2. ตองสงโครงการมาเพื่อพิจารณากอนทีจ่ ะเริม่ โครงการ 2 เดือนขึ้นไป
3. พิจารณาตัดสินใหทนุ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปดวย
3.1 รองคณบดีฝายวิจยั
ประธาน
3.2 รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
3.3 รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
3.4 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
กรรมการ
3.5 ผูชวยคณบดีฝายวิรัชกิจ
กรรมการ
3.6 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
4. ในกรณีที่กลุมวิจัย/หนวยหรือสาขาวิชาที่เสนอเคยไดรับทุนนี้แลว คณะกรรมการจะพิจารณา
สิ่งที่เสนอเทียบกับผลที่เกิดขึ้นของทุนที่ไดแลว ในกรณีที่ไดผลนอยกวารอยละ 50 ของที่
เสนอขอ คณะกรรมการจะไมรับพิจารณาแบบเสนอขอทุนใหม
5. สําหรับกลุมวิจัย/หนวยหรือสาขาวิชาที่ขอทุนครั้งแรกหรือเคยไดรับทุนแลวและมีผลงานตาม
เปาหมาย คณะกรรมการจะพิจารณาใหทุนตามสิ่งที่กลุมวิจัย/หนวยหรือสาขาวิชาคาดวาจะได
หลังจาก Visiting Professor กลับไปแลวภายใน 2 ป ตามตารางดานลาง
หลักเกณฑโดยรวม :
1. ในระยะเวลา 2 ป กลุมวิจยั /หนวยหรือสาขาวิชา สามารถขอรับทุนได 1 ครั้ง
2. ในระยะเวลา 2 ป กลุมวิจยั /หนวยหรือสาขาวิชาสามารถเชิญ Visiting Professor หรือ scientist
ทานเดิมได 1 ครั้ง
3. การอนุมัตทิ ุนแบงสัดสวนตามภาควิชา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
คุณสมบัตขิ องศาสตราจารยอาคันตุกะ
ศาสตราจารยอาคันตุกะที่มสี ิทธิไดรับเชิญมาตองมีคุณสมบัติตามเกณฑหลักอยางนอย 1 ขอ
และตามเกณฑประกอบอยางนอย 1 ขอ

เกณฑหลัก :
1. ตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับดานวิชาการในศาสตรนั้น ในระดับนานาชาติ เชน
1.1 นายกสมาคมวิชาชีพ หรือองคกรวิชาการอยางนอยในระดับภูมภิ าค
1.2 ประธานการจัดประชุม หรือประธานฝายวิชาการ ในการจัดการประชุมในระดับ
นานาชาติ
1.3 Plenary speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เปนตน
2. ไดรับรางวัลเกียรติยศดานวิชาการ/ดานวิจยั ในระดับนานาชาติ เชน รางวัลทุนเจาฟาฯ ,
รางวัลแมคไซไซ หรือ รางวัลโนเบล เปนตน
เกณฑประกอบ :
1. มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการโดยมี H index อยางนอย 20
2. เปน consultant หรือ member of advisory board ใหกับองคกรระดับนานาชาติ เชน WHO
3. เปนผูเขียนหรือบรรณาธิการของตําราที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
4. เปนเจาของสิทธิบัตรที่มีการนําไปสูการนําไปใชไดจริงอยางกวางขวางหรือผลิตภัณฑ
ทางการคา
งบประมาณและคาใชจาย
1. คาใชจายประจําวันเหมาจาย วันละ
2. คาเดินทาง (ตัว๋ เครื่องบินชั้นธุรกิจ)ตามที่จา ยจริงแตไมเกิน
3. คาที่พักตามทีจ่ ายจริงวันละไมเกิน
4. คาเลี้ยงรับรอง 2 ครั้ง ไมเกิน

3,000
150,000
5,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หลักเกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือก
1. อาจารยหรือนักวิจัย : จํานวนอาจารยหรือนักวิจัยจากกลุมวิจัยที่ขอ/อาจารยจากตางประเทศ ไดไป/มาเยี่ยม
หรือไปศึกษาดูงานจากแหลงที่ไดเรียนเชิญ Professor
ไมมี
=
0
คะแนน
1 คน
=
1
คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 2 =
2
คะแนน
2. นิสิต : จํานวนนิสิตจากกลุมวิจัยที่ขอ/นิสิตจากตางประเทศ ไดไป/มาเยี่ยมหรือไปศึกษาดูงานจากแหลงที่ได
เรียนเชิญ Professor
ไมมี
=
0
คะแนน
1 คน
=
1
คะแนน
มากกวาหรือเทากับ 2 =
2
คะแนน
3. Research Program : ความรวมมือดานการวิจัย
ไมมี
=
0
คะแนน
มีการรวมมือวิจัยกันแบบเปนครั้งคราว ไมมีแผนโครงกาชัดเจน =
1
คะแนน
มีการรวมมือวิจัยกันที่มีแผนโครงการชัดเจน
=
2
คะแนน

4. Research Grant : การไดรับทุนวิจัยอันเนื่องจากความรวมมือระหวางสถาบัน
ไมมี
=
0
คะแนน
สามารถหาทุนภายในประเทศได (Local Fund)
=
1
คะแนน
สามารถหาทุนจากตางประเทศได (Internatimal Fund) =
2
คะแนน
5. ผลงานตีพิมพ
ไมมี
= 0 คะแนน
สามารถมี Publication, Patent, Chapter in text book (International level) = 2 คะแนน

ตารางเกณฑในการคัดเลือกประเมิน (ดูรายละเอียดคําอธิบายใตตาราง)
หัวขอประเมิน
คะแนน = 0
คะแนน = 1

คะแนน =2

1. จะสามารถแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิจัย
(คน)
2. จะสามารถแลกเปลี่ยนนิสิต (คน)
3. Research Program

0

1

>2

0
No

1
Ad hoc type of
collaboration

4. Research Grant
5. ผลงาน

No
No

Local funding

>2
Project or
program-base
collaboration
International
Yes

หมายเหตุ : จะตองไดคะแนนตั้งแต 5 ขึ้นไปถึงจะผานการพิจารณา

