
 
 

 
 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
----------------------------------------- 

  

  โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๙ แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุน
เพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ 
เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงอนุมัติให้มี
ประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๔ ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(๑) เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
บทความวิจัยทุกประเภทท่ีมีผลงานวิจัยของตนเอง (Original article, Review article, Case 

report, Letter to Editor เป็นต้น) ท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ Pubmed หรือ
ตีพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ เป็นต้นไป 

โดยผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก ผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้นิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้าย 
๑) หากเป็นผู้นิพนธ์หลัก หรือผู้นิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้าย จะได้รับการสนับสนุนเต็มจ านวน 
๒) หากเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก โดยผู้นิพนธ์หลัก และผู้นิพนธ์อาวุโสชื่อสุดท้ายไม่ใช่บุคลากรของ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้รับการสนับสนุนร้อยละ ๙๐ ของการสนับสนุนเต็มจ านวน  
โดยสนับสนุนดังต่อไปน้ี 

  (ก) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (article processing fee/page charge/color 
page charge โดยไม่รวมค่าด าเนินการตีพิมพ์แบบด่วน, fast-track publication fee)  





 
๒ 

 
   ๑) บทความท่ีอยู่ในวารสาร (journal) ท่ีมีอันดับสูงสุดร้อยละสิบ (T๑) ตามค่า SJR 
ของสาขานั้น สนับสนุนตามท่ีจ่ายจริง หรือสมทบส่วนต่างจากมหาวิทยาลัยตามท่ีจ่ายจริง 
   ๒) บทความท่ีอยู่ในวารสาร (journal) ท่ีอยู่ในระดับควอไทล์ ๑ (Q๑) ท่ีไม่อยู่ในอันดับ
สูงสุดร้อยละสิบตามค่า SJR ของสาขานั้น สนับสนุนได้ ๑ ใน ๒ ทางเลือก ดังนี ้
                    ก) สนับสนุนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ 
                    ข) สมทบร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยยอดการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรวมกับของ
คณะแพทยศาสตร์แล้ว เป็นยอดสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของที่จ่ายจริง 
   ๓) บทความท่ีอยู่ในวารสาร (journal) ท่ีอยู่ในระดับควอไทล์ ๒ (Q๒) ตามค่า SJR ของ
สาขานั้น สนับสนุน ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือสมทบส่วนต่างจากมหาวิทยาลัยตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๔) บทความท่ีอยู่ในวารสาร (journal) ท่ีอยู่ในระดับควอไทล์ ๓ และ ๔ (Q๓-Q๔) ตาม
ค่า SJR ของสาขานั้น สนับสนุนตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือสมทบส่วนต่างจากมหาวิทยาลัยตามท่ี
จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 (ข) สนับสนุนการตีพิมพ์บทความ บทความละ ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี ้บทความใน (๑) (ก) และ 
(ข) บทความแต่ละชิ้นจะใช้ขอเงินสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว โดยต้องขอรับการสนับสนุนมาพร้อมกัน และต้อง
เป็นบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว มีปรากฏในฐานข้อมูล ISI/Scopus/PUBMED และต้องเสนอขอรับ
การสนับสนุนภายในสองปี หลังปรากฏในฐานข้อมูล 
  (ค) สนับสนุนบทความตีพิมพ์ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยบทความท่ีอ้างอิงต้อง
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus หรือ PUBMED สนับสนุนดังนี ้
    ๑) อ้างอิงโดยบุคคลอื่น ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ Citation  
    ๒) อ้างอิงโดยตนเอง (ผู้มีนิพนธ์ชื่อซ้ ากันอย่างน้อย ๑ ชื่อ) ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ Citation 
   ท้ังนี้ สนับสนุนไม่เกิน ๑๐๐ Citation”                  

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของข้อ ๔ ของประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

 “(๘) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 
ในสัตว์ทดลอง และคณะกรรมการพิจารณาควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มีดังนี้ 
       (ก) ค่าตอบแทนประธานหรือรองประธานท่ีท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ฯ  
ครั้งละ                                                                       ๒,๐๐๐ บาท 
       (ข) ค่าตอบแทนเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ ท่ีท าหน้าท่ีเลขานุการของการประชุม
คณะกรรมการ ฯ ครั้งละ                                                             ๒,๐๐๐ บาท 
  (ค) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีมาให้ความคิดเห็นในท่ีประชุม คนละ    ๑,๐๐๐ บาท 
       (ง) ค่าตอบแทนกรรมการสมทบ ท่ีมาให้ความคิดเห็นในท่ีประชุม คนละ        ๑,๐๐๐ บาท 
       (จ) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณารายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ และความ
ปลอดภัยของยาในการวิจัย คนละ                                                     ๑,๐๐๐ บาท 





 
๓ 

 
       (ฉ) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาอิสระ ท่ีไม่ได้มาให้ความเห็นในท่ีประชุม แต่ส่งความ
คิดเห็นมายังท่ีประชุม คนละไม่เกิน                     ๑,๐๐๐ บาท 
       (ช) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา โครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer)  
ต่อคน โครงการละ                            ๕๐๐ บาท 
       (ซ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจเย่ียมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย โครงการครั้งละ ๒-๓ คน  
ต่อคน ครั้งละ                                                      ๕๐๐ บาท 
       (ฌ) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาทบทวนการขอปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการวิจัย และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย (Amendment)  
    ๑) กรณีเอกสารท่ีทบทวนความยาว ๑-๔ หน้า ต่อคน โครงการละ      ๒๐๐ บาท 
    ๒) กรณีเอกสารท่ีทบทวนความยาว ๕-๒๐ หน้า ต่อคน โครงการละ     ๓๐๐ บาท  
    ๓) กรณีเอกสารท่ีทบทวนความยาว ๒๐ หน้าขึ้นไป ต่อคน โครงการละ     ๔๐๐ บาท 
  (ญ) ค่าเดินทางกรรมการท่ีมาให้ความคิดเห็นในท่ีประชุม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนละ             ๕๐๐ บาท 
  (ฎ) ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพที่ประเมินโครงการวิจัย  
โครงการละ                 ๑,๐๐๐ บาท” 

 

                 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

            (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์) 
                        อธิการบดี 
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