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ประกาศ 
หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช 
คณะแพทยศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(Ratchadapiseksompotch  Fund,  Faculty of Medicine) 
พ.ศ.2560 

   
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาในการรักษาผู้ป่วยและการแก้ไขอนามัยของ
ชุมชนรวมทั้งปัญหาสาธารณสุขของประเทศจึงได้จัดสรรเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชคณะแพทยศาสตร์
ส าหรับด าเนินการวิจัยของคณะโดยมีหลักเกณฑ์ส าหรับปฎิบัติดังต่อไปนี้ 
1.  ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  ส าหรับอาจารย์ที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์

ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  ส าหรับอาจารย์/นักวิจัย 
 ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เพ่ือส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching 

Fund)  
 
ประเภทท่ี 1 : ส าหรับอาจารย์ที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ า
บ้านต่อยอด 

ทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด นิสิตปริญญา
โท-เอก ที่มีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นผู้ก ากับดูแลการวิจัยของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ า
บ้าน แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด นิสิตปริญญาโท-เอก 

1.1 คุณสมบัติของผู้ขอทุน 
- ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในคณะแพทยศาสตร์ หรือ

แพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สังกัดสภากาชาดไทยซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของโครงการวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ 

- มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
- มีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อ

ยอดในความดูแลที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร/กรรมการภาควิชา/
คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่า 
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1.2  เงื่อนไขของการสนับสนุน 
- เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 

ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลท างานวิจัยร่วมกันโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้รับทุน 

- เงินทุนที่ได้รับต้องใช้จ่ายเพ่ือด าเนินการวิจัยตามโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนในความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการอนุมัติจากกรรมการหลักสูตร/กรรมการภาควิชา/คณะกรรมการประจ าคณะ/
ส านักวิชา/วิทยาลัยหรือเทียบเท่า แล้ว 

- ผู้รับทุนแต่ละคนจะได้รับทุนส าหรับอาจารย์ที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในขณะเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ทุน 

- ภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์
ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลของผู้รับทุนได้ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับทุนตัองส่งผลงานตีพิมพ์จาก
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลของ
ผู้รับทุนที่ได้เผยแพร่ตามก าหนด 

- ผู้รับทุนอาจขอรับทุน ส าหรับอาจารย์ที่ก ากับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต แพทย์ประจ าบ้าน
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดได้อีกก็ต่อเมื่อได้มีการส่งผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ของนิสิต แพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์
ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลของผู้รับทุนที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 

1.3 เงินทุนสนับสนุน  
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินทุนเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้ 

-  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และ 
แพทย์ประจ าบ้าน เรื่องละไม่เกิน 150,000บาท 

- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนและครุภัณฑ์ 
          ให้เงินทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับทุนเป็นผู้เบิกจ่ายและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเป็นเวลา 10 ปี 
 
               1.4  การเบิกจ่ายเงินทุน 
                     อาจารย์ผู้รับทุนและนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจ าบ้าน
และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในความดูแลจะต้องมาท าข้อตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ภายในระยะเวลา 1 
เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
           การเบิกจ่ายเงินทุนจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังนี้ 
           งวดที่ 1 ร้อยละ 80 ของเงินทุนที่ได้รับหลังจากลงนามในข้อตกลง 
            งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงินทุนที่ได้รับหลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมรายงานค่าใช้จ่าย 
                     และได้รับการรับรองแล้ว 
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ประเภทท่ี 2 :  ส าหรับอาจารย์/นักวิจัย 
 ทุนสนับสนุนการวิจัยที่อาจารย์/นักวิจัย มีโครงการวิจัยที่สนใจจะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยเบื้องต้นส าหรับไปขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป 

ส าหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยระดับหนึ่งแล้วคณะฯจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ
แนะน าให้ไปขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนแบบ ประเภทที่ 3 แทน  

2.1 คุณสมบัติของผู้ขอทุน 
- ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการหรือสายปฎิบัติการ ในคณะ

แพทยศาสตร์หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สังกัดสภากาชาดไทยซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- อาจารย์ชาวต่างประเทศ ที่มีสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 9 เดือนต่อปี  และ
ระยะเวลาที่เหลือของสัญญาจ้างจะต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ขอด าเนินการวิจัย 

- ในกรณีที่เคยได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
1. ต้องมีผลงานตี พิมพ์หรือมีหลักฐานยืนยันการส่ งต้นฉบับไปขอรับการตี พิมพ์ 

(submitted) ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อทุน โดยเป็นผู้
นิพนธ์ชื่อแรก, ชื่อสุดท้าย หรือ Corresponding    หรือ 

2. มีผลงานที่ได้ หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 
เรื่องต่อทุน  

- หรือในกรณีที่เคยได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชในระยะ 3 – 5 ปีที่ผ่านมาต้องมีหลักฐาน
การตีพิมพ์ประเภทใดก็ได้ในวารสารวิชาการ  อย่างน้อย 1 เรื่อง จึงจะสามารถขอทุนครั้งใหม่ได ้

2.2 เงื่อนไขของการสนับสนุน 
- อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทที่ 2 นี้ ได้ไม่เกิน 1 ทุนในขณะหนึ่ง  
- การเซ็นสัญญารับทุนจะด าเนินเมื่อโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

คนและสัตว์เรียบร้อยแล้ว 
2.3 เงินทุนสนับสนุน  

-    สนับสนุนการวิจัย โครงการละไม่เกิน 400,000 บาท 
- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนและครุภัณฑ์ 
- ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 2 ปี 
ให้เงินทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับทุนเป็นผู้เบิกจ่าย

และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเป็นเวลา 10 ปี 
            2.4  การเบิกจ่ายเงินทุน 
        ผู้วิจัยจะได้รับทุนวิจัยเป็น 4 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของทุนวิจัย เมื่อเซ็นสัญญารับทุน 
- งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนวิจัย เมื่อฝ่ายวิจัยได้รับรายงานความก้าวหน้า รวมทั้ง

รายงานการเงิน (หลักฐานการใช้จ่ายเงินฉบับจริงเก็บไว้ที่ผู้รับทุน) และรายงานดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการทุนวิจัยหรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัยมอบหมายแล้ว 

- งวดที่ 3 ร้อยละ 15 ของทุนวิจัย เมื่อฝ่ายวิจัยได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์รวมทั้งรายงาน
การเงิน (หลักฐานการใช้จ่ายเงินฉบับจริงเก็บไว้ที่ผู้รับทุน) และรายงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทุนวิจัยหรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัยมอบหมายแล้ว 
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- งวดที่ 4 ร้อยละ 5 ของเงินทุนวิจัยที่ใช้จริง เมื่อผู้วิจัยส่งผลงานตีพิมพ์ (เมื่อผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติแล้ว) 

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการเบิกเงินงวดแรกมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ท าบันทึกถึงรอง
คณบดีฝ่ายวิจัย และช้ีแจงเหตุผลประกอบมาด้วย 
 
ประเภทท่ี 3 เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)  
 โครงการวิจัยที่อาจารย์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก จากภาครัฐบาล 

3.1 คุณสมบัติของผู้ขอทุน 
- ข้าราชการสาย ก/ข หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์หรือสายสนับสนุน  ใน

คณะแพทยศาสตร์หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สังกัดสภากาชาดไทยซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ
ของคณะแพทยศาสตร์  

3.2 เงื่อนไขของการสนับสนุน 
- เป็นทุนจากแหล่งทุนภายนอกภาครัฐบาลโดยตรง โดยไม่ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ทุนที่ผ่านจุฬาฯอาทิเช่น ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน,ทุนอาซาฮี เป็นต้น) แหล่งทุนภายนอก
ต่างประเทศท่ีมิใช่โครงการที่ท าร่วมกับบริษัทยา  

- โครงการวิจัยจะต้องด าเนินการเซ็นสัญญารับทุนกับแหล่งทุนภายนอกและจัดท าประกาศ
แหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้รับการสนับสนุนจะต้องถ่ายทอดความรู้โดยการพัฒนากลุ่มวิจัยที่มีอาจารย์รุ่นใหม่เป็น
ผู้ร่วมวิจัย 

ให้เงินทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โดยอาจารย์ผู้รับทุนเป็นผู้เบิกจ่ายและ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบเป็นเวลา 10 ปี 

3.3 เงินทุนสนับสนุน  
- สนับสนุนการวิจัย ร้อยละ 50 ของทุนวิจัยที่ได้รับต่อปี  ปีละไม่เกิน 500,000บาท 
- ไม่สนับสนุน ค่าตอบแทนและครุภัณฑ์ 

            3.4  การเบิกจ่ายเงินทุน 
       ผูว้ิจัยจะได้รับทุนวิจัยเป็นงวด ดังนี้ 

- ปีที่ 1  เมื่อเซ็นสัญญารับทุน 
- ปีต่อๆ ไป ให้เมื่อเมื่อผู้วิจัยส่งส่งรายงานประจ าที่ได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุน

ภายนอกแล้ว (โดยผู้วิจัยส่งหลักฐานในการรับรองรายงานจากแหล่งทุนมายังฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และรายงานการเงินส่วนที่เป็นเงินส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก   

 
2. การสมัครขอรับทุน 

ผู้สนใจขอรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ทุกประเภท เข้าไปยื่นใบสมัคร online ได้ที่ 
www.medchulairb.com 

- ทุนวิจัยประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ให้กรอกใบสมัคร online (print จากในระบบ 
online)  พร้อมข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 ชุด เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชามายังรองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3  

- ทุนวิจัยประเภทที่ 3  ให้กรอกใบสมัคร online (print จากในระบบ online)  พร้อมส่ง
สัญญารับทุนของโครงการวิจัย และ ประกาศแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อย 

http://www.medchulairb.com/


Page 5 of 7 
 

จ านวน 3 ชุด เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชามายังรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ตึกอานันทมหิดล   
ชั้น 3  ตลอดปี  

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทที่  1 และ 2  คณะกรรมการทุนวิจัยจะพิจารณา
รายละเอียดของโครงการวิจัยที่สมัครขอรับทุนปีละ 2 ครั้ง  ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  ประกาศผลการพิจารณาเดือนมกราคม (พิจารณาโครงการที่ส่งตั้งแต่ 1 มิถุนายน –30 
พฤศจิกายน) 
 ครั้งที่ 2 ประกาศผลการพิจารณาเดือนมิถุนายน (พิจารณาโครงการที่ส่งตั้งแต่ 1 มกราคม –30 
เมษายน) 
            การแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัยทุกทุน จะแจ้งให้ทราบภายใน 2 เดือนหลังจากได้รับเอกสาร
ครบถ้วน 
 
3. การพิจารณาตัดสิน 
 คณะกรรมการทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการทุนวิจัยเป็นผู้พิจารณาโครงการ ตัดสินให้ทุนและติดตามผลการด าเนินการของโครงการวิจัย 
โดยโครงการวิจัยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการไม่ต่ ากว่า 2 คน/โครงการ  ทั้งนี้การตัดสินของ
คณะกรรมการทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
4. ระเบียบเม่ือได้รับทุนวิจัยจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
         ผู้วิจัยหลักทีไ่ด้รับทุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้องปฎิบัติตามระเบียบการรับทุนวิจัยดังนี้ 
- เมื่อได้รับทุนแล้ว ผู้วิจัยหลักต้องท าสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตาม

แบบที่คณะกรรมการทุนวิจัยก าหนด 
- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการทุนวิจัยก่อน 
- ประกาศ เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการรับทุน 
 
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย มีหลักเกณฑ์โดยย่อดังนี้ 

1. งบประมาณที่อนุมัติแบ่งเป็นหมวด คือ 
 - ค่าตอบแทน 
  - ค่าใช้สอย 
  - ค่าวัสดุ 
 2. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนหมวด
ครุภัณฑ ์
            3. งบประมาณโครงการตามประเภทของทุน 
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6. การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1. ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 6 เดือนตามเอกสารว.4 เพ่ือคณะกรรมการทุนวิจัย
พิจารณาและรับรอง 

2. ท าการวิจัยให้เสร็จสิ้นในก าหนดเวลาและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารว.5 ภายใน 3 
เดือน หลังจากเสร็จงานวิจัย 

3. ผู้วิจัยสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามเอกสาร ว.5 หรือใช้ส า เนานิพนธ์ต้นฉบับ 
(Manuscript หรือ Reprint) 
 

การส่งรายงานผลการวิจัยจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยในครั้งต่อไป   ในกรณี
เกิดอุปสรรคระหว่างการวิจัยผู้วิจัยหลักต้องแจ้งให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยทราบโดยด่วนเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาต่อไป 
 
7. การยุติโครงการ 
 ในกรณีทีผู่้วิจัยหลักไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 โดยไม่มีเหตุผลอันควรให้รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยมีสิทธิ์ให้พักหรือยุติโครงการวิจัยได้โดยให้งดเบิกเงินอุดหนุนที่ยังเหลืออยู่และให้ส่งรายงานการใช้
เงินส าหรับโครงการในส่วนที่ได้ท าไปแล้วและน าเงินที่ยังไม่ได้ใช้ส่งคืนคณะฯต่อไป 
 
8. สิทธิในผลงาน 
 สิทธิในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนนี้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมี
ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะแบ่งส่วนของผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนให้แก่ผู้วิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่ผู้วิจัยจะน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเงื่อนไขของวารสารดังกล่าว
ก าหนดให้ต้องโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารวิชาการ ผู้วิจัยจะส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้ ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 (สิทธิในผลงาน หมายถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
อ่ืน ๆ)  
 
9. การเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องโดย
ระบุว่า“การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” (Ratchadapiseksompotch Fund, Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University, grant number…………..)   
             และผลงานตีพิมพ์  ต้องระบุ ต้นสังกัดของผู้รับทุนเป็น “ภาควิชา......, คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” หรือ“Department of ............., Faculty of Medicine, Chulalongkorn 
University.” 
 
 




