
ฝายวิจัย

มกราคม 256429
หองประชุม 210 13.30 – 15.00 น.ตึกอานันทมหิดล

ทุกประเด็นที่อยากรูและสงสัย ทุกเรื่องที่อยากแนะนํา

ภาควิชาและประชาคม

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี mdcuresearch@gmail.com

ลงทะเบียนเขารวมไดที่ http://gg.gg/15-Jan-2020

พบ

ขอทุนวิจัยแหลงใดจึงจะเหมาะสม การบริการของฝายวิจัย

• ทุนรัชดาฯ คณะฯ

• ทุนรัชดาฯ มหาวิทยาลัย

• Fundamental Fund (FF)

• Strategic Fund (SF)

• ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

- โครงสรางโดยรวม

- สกสว, สวรส, วช, บพค, บพข, ฯลฯ

• การขอยกเวนคาธรรมเนียม IRB

• การปรึกษานักสถิติ

• การตรวจแกไขภาษาอังกฤษ 

 เปลี่ยน flow และ สงผานระบบ online

 เพิ่มจํานวนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจแก

• การสนับสนุนคาตีพิมพ  

 สงผานระบบ online

mailto:mdcuresearch@gmail.com
http://gg.gg/15-Jan-2020


-Inspiration talks
-Incentive
-Training courses
(3mo) x2
-Monthly biostat
club
-MOU, network

Biostat Excel Ctr
(Website)

- Agreement
- Connection

IRB
IBC
Animal EC

Specimen:
Biobank

Equipment:
MRC

Animal fac

- CRC
- DMC

PK Stat EC

Innovation management (products/service)

Academic impact

A + Social impacts

A + S + Economic impacts

We are here to support your research.



www.md.chula.ac.th



Scope
1. Grant
2. Publication incentive
3. Space
4. English editing
5. IRB
6. IBC
7. KM
8. Online training
9. Redcap
10. MRC
11. Clinixir

Q & A
Suggestions



ทนุวิจยั
I. Non-Thai government funds

1.1 International grants 
(US NIH, US NSF, UK MRC, Japan, Korea, China, India, etc)

1.2 Private companies
1.3 NGO: Bill and Melinda Gates Foundation

1.4 Donation

II. Thai government funds
• SF, FF, รชัดา CU, รชัดาคณะ





7 PMUs (program management units) = 7 granters

NIA





SF VS FF



SF VS FF





https://nriis.nrct.go.th





Non-Thai 
Government

Thai 
Government

SF FF

R-CU

R-MDCU

+

STAR-RU-CE, C2F



FF 65
•All CU ขาขึน้ 350 ลบ

สกสว เห็นชอบ 250 ลบ เพ่ือเสนอ สาํนกังบประมาณ 

•Health: 164,064,000 (60+% ของ 250 ลบ)

ช่ือโครงการ นวตักรรมการแพทยส์ูค่วามมั่นคงดา้นสขุภาพท่ียั่งยืน
(อ ภาวิณี หวัหนา้โครงการ)

• ขาลง

• งบประมาณท่ีอนมุติั???: 0 – 150 ลบ

• การบรหิารจดัการ: 
คณะกรรมการบรหิารจดัการทนุ FF และรชัดา สาขาสขุภาพ 
(อ วรศกัดิ ์อ ณฏัฐิยา อ ภาวิณี คณุรุง่รตัน)์



FF + R-CU
รอรายละเอียด ความชัดเจนจากมหาวิทยาลัย คาดวาไมนาเกิน สิ้น กพ.

ปีงบ 2564

R-CU
ประกาศรับ: มีค 64

ปีงบ 2565

FF

R-CU



R-MDCU
ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

ชนิดของทุน

1. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  สําหรับอาจารยท่ีกํากับดแูล
โครงการวิจัยของนิสิต แพทยประจําบานและแพทยประจํา
บานตอยอด

2. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  สําหรับอาจารย/นักวิจัย

3. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เพ่ือสงเสริมการขอทุนจากแหลง
ทุนภายนอก (Matching Fund)

4. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เพ่ืองานวิจัยทางคลินิก 

5. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะฯ





ประเภทท่ี 2 : สําหรับอาจารย/นักวิจัย

- GOAL: 

- เพ่ิมความสะดวก ในการขอทุนวิจัย โดยขอเปนจํานวนเงินและสามารถนําเงินทุนแตก
ยอยใชไดหลายโครงการ โดยไมจําเปนตองขอใหมเปนรายโครงการ

- อาศัย Track record เปนสําคัญ และยังคํานึงถึงอาจารยใหม 

การเปลี่ยนเกณฑในการขอรับทุนรชัดาภิเษกสมโภชคณะแพทยฯ ปงบประมาณ 2564



การดําเนินการ 

- ขอเปลี่ยนเกณฑเปนดังนี้

• Eligibility: เหมือนเกณฑประเภทที่ 2 เดมิ และ มหีลักฐานวายื่นขอรับทุนรัชดามหาวทิยาลัย
มาแลว

• ผลงาน 3 ป ยอนหลัง ใน scopus/Scival/Scimago เทานั้น (ตุกตา)
• มบีทความในระดับ Q1 = ขอไดไมเกนิ 500,000
• มบีทความในระดับ Q2 = ขอไดไมเกนิ 300,000
• ไมมบีทความในระดับ Q1- Q2 = ขอไดไมเกนิ 150,000

• แตละผลงานขอทุนรัชดาได 1 ทุน (ผูขอตองเปน first , last senior , corresponding 

• ไมตอง review proposal 

• แตละคนขอทุนไดไมเกนิ 500,000 บาท/ครัง้/ป หากงบที่ขอรวมแลวเกนิ 24 ลานบาท จะ
ทอนตามสัดสวน

- งบประมาณวงเงนิไมเกนิ 24 ลานบาท

Audit ทนุรชัดา 2% ของโครงการ 



โครงการจดัตั้งองคก์ร

เพ่ือการวิจยัทางคลินิกแห่งประเทศไทย(TCRE)

(Thailand Clinical Research Enterprise)

เพ่ือเตรียมคนไทยเขา้สูศ่ตวรรษท่ี 21

สาํหรบัการขบัเคล่ือนการปฏิรูป เพ่ือรอง

รบัการปรบัเปล่ียนตามนโยบาย 

THAILAND 4.0



ทุนวจิยัรัชดาภิเษกสมโภช (โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะฯ)

• สาํหรบัดาํเนินโครงการสนองนโยบายคณะฯ เพ่ือใหท้นักบัสถานการณปั์จจบุนั เช่น โครงการวิจยั
เก่ียวกบัโควิด-19

• ขอไดต้ลอดทัง้ปี

• ไมเ่กิน 2 ลา้นบาทตอ่ปี เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี
• สนบัสนนุ คา่ตอบแทน คา่วสัด ุคา่ใชส้อย 



ทุนรัชดาฯ สนองนโยบาย

0.5-2 M฿

• COVID-19 Biobank 
• COVID-19 rapid Dx (CRISPR/Cas12a) 
• COVID-19 VS host genetics 
• COVID-19 seroprevalence
• COVID-19 innate & adaptive immune response
• COVID-19 VS pulmonary function



Scope
1. Grant
2. Publication incentive
3. Space
4. English editing
5. IRB
6. IBC
7. KM
8. Online training
9. Redcap
10. MRC
11. Clinixir

Q & A
Suggestions



ยื่นขอรับการสนับสนนุ Online ไดที่ : http://rsapp.md.chula.ac.th/

Research Affairs, MDCU

หัวขอ: การสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย

เปนผลงานที่เร่ิมตนเบิก 3,000 มาแลวเทาน้ัน

เริ่มใชระบบ Online ตั้งแต 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป



พืน้ท่ีตกึวิจยั
Criteria 
1. Core facilities for sophisticated equipment & technologies: 
animal, imaging
2. Activities requiring physical infrastructure to comply with 
rules of regulatory bodies: 
GMP certified facilities 
3. Ecosystem to generate environment for deep science and 
innovation:

global companies: inspire (showcase + showroom), start-up 
companies, incubator, canteen, playground, reagent shop 



1 2 3 4 5 6 7 8

Author use Turnitin to check for 
plagiarism and save result file.

Author send 
• Turnitin result file (similarity index < 25%) 
• Manuscript file (word format) 
• Application form 
to email
mdcuresearch@chula.ac.th or
gibgbi@hotmail.com
Contact: K.Natthika Utayapong,
Tel: 02-2564455 ext. 0

Research affairs office (RAO) send 
English edited file back to author 
within 2 weeks to recheck.
Service fee:
-5 pages or less = 3,000 Baht
-> 5 page = 600 Baht/page

Within 2 weeks, author send 
revised file back to RAO to 
send to English editor.

RAO send English editor- approved 
revised file back to author within 3 days
(No charge apply for 1st revision. 
A charge of 500 Baht/page is applied for 
further revisions.)

Author send evidence of submission to 
ISI/Scopus journals to RAO for 
redemption of English editing service 
fee from CU (to pay English editor).
** Charge that exceed budget support 
from CU must be paid by author.

Author evaluate English editing service via 
http://goo.gl/froms/An7tJzuMVdswNPKk2
or download evaluation form from research 
affairs website and fax to 02-256-4455 
ext. 17

Author notify RAO when the 
manuscript is published to 
email:
mdcuresearch@chula.ac.th or
gibgbi@hotmail.com

New English editing service flow (December 2020)

Research Affairs, MDCU

mailto:mdcuresearch@chula.ac.th
mailto:gibgbi@Hotmail.com
http://goo.gl/froms/An7tJzuMVdswNPKk2
mailto:mdcuresearch@chula.ac.th
mailto:gibgbi@Hotmail.com


1 2 3 4 5 6 7 8

Author use Turnitin to 
check for plagiarism and 
save result file.

Author send 
• Turnitin result file (similarity index < 25%) 
• Manuscript file with the target journal  format

(word file) 
• Example of other publication in the journal
• Application form 
• Evidence of the target journal quartile in ISI / 

SCOPUS
to email
mdcuresearch@chula.ac.th or
gibgbi@hotmail.com
Contact: K.Natthika Utthayaphong,
Tel: 02-2564455 ext. 0

Research affairs office (RAO) send English 
edited file back to author within 2 weeks to 
recheck.
Service fee:
-5 pages or less = 3,000 Baht
-> 5 page = 600 Baht/page

Within 2 weeks, author 
send revised file back to 
RAO to send to English 
editor.

RAO send English editor- approved revised 
file back to author within 3 days
(No charge apply for 1st revision. 
A charge of 500 Baht/page is applied for 
further revisions.)

Author send evidence of submission to 
ISI/Scopus journals to RAO within 1 
month for redemption of English 
editing fee from CU (to pay English 
editor).
** Charge that exceed budget support 
from CU must be paid by author.
** Author should pay English editing 
fee if they fail to show evidence of 
submission within 1 month.

*Author evaluate English editing service via 
http://goo.gl/froms/An7tJzuMVdswNPKk2
or download evaluation form from research affairs 
website and fax to 02-256-4455 ext. 17

Author notify RAO when the 
manuscript is published to email:
mdcuresearch@chula.ac.th or
gibgbi@hotmail.com

New English editing service flow (start Mar 2021)

Research Affairs, MDCU

• 3-way communication among author, English editor and RAO will be added from step3-8
• If the journal criticize about English language, the author can send the manuscript together with comments 

back to RAO for further corrections (1 time).

mailto:mdcuresearch@chula.ac.th
mailto:gibgbi@Hotmail.com
http://goo.gl/froms/An7tJzuMVdswNPKk2
mailto:mdcuresearch@chula.ac.th
mailto:gibgbi@Hotmail.com


Research Affairs, MDCU

ยื่นขอรับบริการ Online ไดที่ : http://rsapp.md.chula.ac.th/
หัวขอ: บริการตรวจแกภาษาอังกฤษ

เริ่มใชระบบ Online ตั้งแต 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป



IRB

• ขณะน้ี อยูระหวางปรับปรุงระบบ online ปจจุบันสงเปนระบบเอกสาร
เหมือนเดิม 

ชองทางการติดตอ 

สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถานท่ี อาคารอานันทมหิดล ช้ัน 3

โทร 0 2256 4493 / 098 573 7622

Email medchulairb@chula.ac.th

ดาวนโหลด https://sway.office.com/GmVLFQIBfRtavDvg

https://sway.office.com/GmVLFQIBfRtavDvg


แนวทางปฎิบัติในการยกเวนคาพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
สําหรับโครงการที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกภาคเอกชน

คณะจะพิจารณายกเวนคาพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสําหรับโครงการท่ีไดรับ
ทุนจากแหลงทุนภายนอกภาคเอกชนเม่ือ

1. แหลงทุนเปน องคกรหรือหนวยงานท่ีไมแสวงหากําไร และ

2. โครงการไมมีคาตอบแทนนักวิจัย

มติจาก คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร คร้ังท่ี 38/2563

วันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

10 พ.ย.2563



IBC (Institutional Biosafety Committee)

• ย่ืนขออนมุตัิ สาํหรบัโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ (เชือ้โรค, พิษ
จากสตัว)์

• PI และผูป้ฏิบตัิงานตอ้งผ่านการอบรม Biosafety  
http://www.ibc.research.chula.ac.th/ibc2560/menu/ibc_
status.php

• โทรศพัท ์0 2256 4493

• อีเมล ์ibc.mdcu@gmail.com

• http://rs.md.chula.ac.th/ดาวนโ์หลด/คณะกรรมการควบคมุความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ-mdcu-ibc/

http://www.ibc.research.chula.ac.th/ibc2560/menu/ibc_status.php


https://patact.dmsc.moph.go.th

หนงัสือรบัรองการแจง้หรอืใบอนญุาตเชือ้โรคและพิษจากสตัว ์

ครอบครอง ผลติ จาํหน่าย นาํเขา้ สง่ออก นาํผา่น

สนบัสนนุคา่ธรรมเนียมการจดแจง้

https://patact.dmsc.moph.go.th/


Research knowledge management

Specific research 
knowledge

Research promotion

General research 
knowledge & skill

• Special lectures
• Live research forum: Talent of tomorrow

• General: GCP training, การอบรมพฒันา

ศกัยภาพวิจยัอาจารย,์ 3-mo.short course
• Research methodology eg.

Systematic review&meta-analysis
• Biostatistics & data management 

eg. Redcap, STATA

• Research day for departments
• Focus group research meeting

Contact: คณุปวีณา, คณุสวุิมล โทร. 4455,4466 ext. 15



http://rs.md.chula.ac.th/

http://rs.md.chula.ac.th/


สรุปการจัดประชุม ระหวางมกราคม - ธันวาคม 2563

โครงการ รูปแบบการจัด จํานวน ระยะเวลาท่ีจัด
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Bioinformatics for Genomic Analysis” Onsite 80 คน 13-16 ม.ค. 63

2. การบรรยายพิเศษ Marker-Guided Target Therapy, PARP and EGFR Inhibitorsand Development of 

Effective Immune Checkpoint Therapy

Onsite 37 คน 22 ม.ค. 63

3. การบรรยายพิเศษ Life sciences startup: do's and don'ts Onsite 39 คน 29 ม.ค. 63

4. การบรรยายพิเศษ Evidently Cochrane Onsite 11 คน 30 ม.ค. 63

5. การบรรยายพิเศษ Personalized Medicine of AntiTB drugs: What we are going on ? Onsite 43 คน 6 ก.พ. 63

6. การบรรยายพิเศษ OSA and chronic respiratory diseases: the interaction between upper and lower 

airway - from bench to bedside

Onsite 15 คน 12 ก.พ. 63

7. กิจกรรม Research Day in Anesthesia and Critical Care ประจําป 2563 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา Onsite 70 คน 28 ก.พ. 63

8. กิจกรรม Research Day in Ophthalmology Onsite 90 คน 28 ก.พ. 63

9. การอบรมระยะสั้นหลักสูตร “การวิจัยทางวิทยาศาสตรสขุภาพ” ครั้งที่ 10

(ขออนุมัติยกเลิก เนือ่งจากสถานการณ COVID-19)

Onsite 23 คน 2 มี.ค.-28 พ.ค. 63

10. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันงานวิจัย” ภาควิชากุมารเวชศาสตร Onsite 150 คน 4 มี.ค. 63

11. การจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย”

(ขออนุมัติยกเลิก เนือ่งจากสถานการณ COVID-19)

Onsite 50 คน 5-6 มี.ค. 63

12. โครงการอบรมการวางแผนจัดการขอมูลงานวิจัยและใชงานระบบ REDCap

(ขออนุมัติยกเลิก เนือ่งจากสถานการณ COVID-19)

Onsite 50 คน 12-13 มี.ค. 63

13. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา 

(ขออนุมัติยกเลิก เนือ่งจากสถานการณ COVID-19)

Onsite 70 คน 20 มี.ค. 63

14. กิจกรรม “วันงานวิจัย” ภาควิชาชีวเคมี  

(ขออนุมัติยกเลิก เนือ่งจากสถานการณ COVID-19)

Onsite 130 คน 20 มี.ค. 63

15. กิจกรรม Research Day ครั้งที่ 3 ภาควิชาอายุรศาสตร Onsite 150 คน 8 เม.ย. 63



โครงการ รูปแบบการจัด จํานวน ระยะเวลาท่ีจัด
16. โครงการสงเสริมการทํา systematic review & meta-analysis ที่เกี่ยวของกับ COVID-19 ในดานตางๆ เพื่อ

ความเปนผูนําในดานวิชาการของสถาบัน

Online 24 คน 12 พ.ค–10 ก.ย. 

63 

17. โครงการจัดอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อใชในการปฏิบัติงานหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 สําหรับ

บุคลากรที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อกอโรคโควิด-19 เปนกรณีพิเศษ

Onsite 9 คน 11-12 มิ.ย. 63

18. กิจกรรม “Research Day” ครั้งที่ 1 ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร Onsite 50 คน 26 มิ.ย. 63

19. กิจกรรม “Live research forum: Talent of tomorrow” ครั้งที่ 1 หัวขอเรื่อง “Global perspective on 

opportunity of medical innovation in disruptive technology era”

Online 37 คน 25 ส.ค. 63

20. โครงการอบรมการวางแผนจัดการขอมูลงานวิจัยและใชงานระบบ REDCap E-learning 

platform 

167 คน 25 ส.ค.-19 พย 63

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น  “การใชโปรแกรม Stata ในการจัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ” จํานวน 12 ครั้ง

Online 78 คน 6 พ.ย.-18 ธ.ค. 63

22. กิจกรรม “Live research forum: Talent of tomorrow” ครั้งที่ 2  หัวขอเรื่อง “3D printing and clinical 

application”

Online 51 คน 17 ก.ย. 63

23. กิจกรรม “Live research forum: Talent of tomorrow” ครั้งที่ 3  หัวขอเรื่อง “Genomics Thailand: free 

genome sequencing for genetic diseases”

Onsite/Online 149 คน 16 ต.ค. 63

24. การจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยแพทย” Online 111 คน 19-20 ต.ค. 63

25. กิจกรรม “Live research forum: Talent of tomorrow” ครั้งที่ 4  หัวขอเรื่อง “Deep learning 

applications in precision medicine”

Online 100 คน 12 พ.ย. 63

26. ประชุมวิชาการ การวิจัยโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจําป 2563 Onsite 50 คน 25-27 พ.ย. 63

27. กิจกรรม “Live research forum: Talent of tomorrow” ครั้งที่ 5  หัวขอเรื่อง “Systems biology & omics 

for clinicians”

Online 121 คน 14 ธ.ค. 63

สรุปการจัดประชุม ระหวางมกราคม - ธันวาคม 2563
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Training





Click to access 
recorded 
conferences



https://learning-
innov.md.chula.ac.th/moodl
e/

https://learning-innov.md.chula.ac.th/moodle/














Clinixir



ช่องทางส่ือสารของฝ่ายวจิยั

 Website: http://research.md.chula.ac.th
 ระบบบริการ Online :  http://rsapp.md.chula.ac.th
 Facebook : ฝ่ายวจิยั คณะแพทยฯจุฬาฯ

 Group Mail : One chula FC
 E-mail: mdcuresearch@chula.ac.th, 

mdcuresearch@gmail.com
 Tel: 02-2564455, 02-2564466, 080-2704155

http://research.md.chula.ac.th/
http://rsapp.md.chula.ac.th/
mailto:mdcuresearch@chula.ac.th
mailto:mdcuresearch@gmail.com
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