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ฝ่ายวจิัยพบประชาคม
5 กรกฎาคม 62 เวลา 13.30 น.

1. แนวทางการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (VS)

2. ทุน C2F (jang)

3. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช มหาวิทยาลัย (VS)

4. การยกเว้นค่า Overhead 20% ของแหล่งทุนภายนอก (VS)

5. จัดสรรเงิน Overheard คืนกลับภาควิชา (jang)

6. Workflow ของการใช้เงินบริจาคเพื่อการวจิัย (jang)

7. APC & รางวัลการตีพิมพ์งานวิจัย (ST)

8. จัดสรร license STATA ให้กับภาควิชา (Peach)

9. เพิ่มการให้ค าปรึกษาทางด้านสถิติวันเสาร์ (Peach)

10. อื่นๆ (PR)

1. แนวทางการด าเนินงานพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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สกสว. เดินสาย
ชีแ้จงกรอบการวิจยั
และการจดัท าค าขอ
งบประมาณ (1.5

เดือน)

21-31
ก.ค.62

เปิดรับค าของ
งบประมาณของ
หน่วยงาน

22 ก.ค.-
30 ส.ค.62

ประกาศผลการ
อนมุติัต.ค.63

Timeline ส าคัญของการด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ 2564
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ด่วน !!!
ส ำนักงำนกำรวจิัยแหง่ชำติ (วช.) มคีวำมประสงค์ประกำศรับทุนพัฒนำบุคลำกรและกำรวจิัยเพื่อฐำนทำง

วชิำกำร ประจ ำปงีบประมำณ 2563 จ ำนวน 5 ประเภท ดังนี้
1) ทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น    (ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ด้วยตนเอง/ตน้สังกัดเสนอชื่อ)
2) ทุนสง่เสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) (ทุนนีไ้มเ่ปิดรับสมัครจะมกีำรสรรหำโดยคณะกรรมกำร)
3) ทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นกลำง (เมธีวิจัย) (ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ด้วยตนเอง/สถำนบันต้องร่วมสมทบ)
4) ทุนสง่เสริมนักวจิัยรุ่นใหม ่(ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ด้วยตนเอง /สถำนบันต้องร่วมสมทบ)
5) ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรยรุ่์นใหม ่(ผู้สมัครสำมำรถสมัครได้ด้วยตนเอง)

ตั้งแต่ 4 ก.ค.62 – 31 ส.ค. 62
ขอให้อาจารย/์นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการมายังฝ่ายวจิัย

ก่อนล่วงหน้า 1 อาทิตย์เป็นอย่างต่ า 
เพื่อส่งเรื่องไปขอน าใบน าส่งจากมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิม่เติมไดท้ี่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

2.ทุน C2F
หลักเกณฑ์การสนบัสนุนทุนส าหรับนิสติระดับปรญิญาเอกศักยภาพสงูและนักวิจัยหลังปริญญาเอกศักยภาพสูง

โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 (Second Century Fund, C2F) พ.ศ.2562

ดูรำยหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.research.chula.ac.th/c2f/

C2F

1. ทุนปรญิญำเอกศักยภำพสูง

2. ทุนนักวจิัยหลังปรญิญำเอกศักยภำพสูง 
Post Doc
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3.ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างการด าเนนิการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ 

แหล่งที่มาของเงนิทนุ การขอยกเว้น

ภำครัฐบำล อยู่ในดุลพนิจิของ กก.บริหำรประจ ำคณะแพทยฯ
(ตำมเกณฑ์ของแหลง่ทุน)

ภำครัฐ(ให้เงิน)+เอกชน(สนับสนุนยำ/ครุภัณฑ์ท่ี
ไมใ่ชต่ัวเงิน)

อยู่ในดุลพนิจิของ กก.บริหำรประจ ำคณะแพทยฯ

เอกชน ไมไ่ด้รับกำรยกเว้น

4. การยกเว้นค่า Overhead 20% ของแหล่งทุนภายนอก
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5. จัดสรรเงิน Overhead คืนกลับภาควิชา

ท่ี ภาควิชา รายได้ท่ีน าส่ง
คณะ

70% เข้า
คณะ

30%คืน
ภาควิชา

ตอบกลับการตั้ง
งบประมาณปี 

2563

ยกยอดไปปีงบประมาณ  
ปี 2564

1 กำยวิภำคศำสตร์ 464,400 325,080 139,320 139,320

2 กุมำรเวชศำสตร์ 1,486,491 1,040,544 445,947 445,947 -

3 จักษุวิทยำ 24,750 17,325 7,425 7,425

4 จุลชีววทิยำ 207,896 145,527 62,369 62,369

5 ชีวเคมี 25,000 17,500 7,500 7,500

6 รังสวีิทยำ 18,743 13,120 5,623 5,623

7 เภสัชวิทยำ 328,400 229,880 98,520 98,520

8 ศัลยศำสตร์ 23,000 16,114 6,906 6,906

9 วิสัญญีวทิยำ 169,000 118,300 50,700 50,700

10 อำยุรศำสตร์ 6,122,406 4,285,684 1,836,722 1,836,722

ตำมประกำศจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เร่ืองอัตรำกำรจัดเก็บเงินประเภทต่ำง ๆ ของคณะแพทยศำสตร์ พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ว่ำ
ด้วยเร่ืองหมวดเงินคำ่อุดหนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย นั้น ในส่วนเงินคำ่อุดหนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
วิจัยที่น ำส่งคณะแพทยฯ จะส่งคนืกลับภำควิชำ 30% เพื่อกำรพัฒนำวิชำกำรและงำนวิจัยของภำควิชำ.......

โดยปีงบประมาณ 2563 มงีบประมาณท่ีจัดเก็บในปีงบประมาณ 2561 ที่จะแบ่งคนืให้กับภำควิชำดังรำยกำรต่อไปนี้

เมื่อประกาศ
งบประมาณประจ าปี 
2563 ทางฝ่ายวิจัยจะ
ส่งผังงบประมาณ
เพื่อให้ภาควชิา
ด าเนินการใช้

งบประมาณ ตามที่ได้
ตั้งไว้

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

กองทุนเงินบริจำค
คณะกรรมกำรเทคนิค

คณะอนุกรรมกำร

พิจำรณำทุนวิจัยรัชดำฯ

คณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะฯ

6. Workflow ของการใช้เงินบรจิาคเพื่อการวิจัย

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเงินบริจำค

กองทุนเงินบริจาคเพือ่พัฒนารักษาโรคมะเรง็ด้วยภูมิคุ้มกันบ าบัด

กองทุนเงินบริจาค 

คณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำทุนวิจัยรัชดำฯ

คณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำคณะฯ





 

 

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ http://rs.md.chula.ac.th/ดำวน์โหลด/ทุนวิจัย
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6. Workflow ของการใช้เงินบรจิาคเพื่อการวิจัย (ต่อ)

ท่ี ช่ือกองทุน ผู้รับผิดชอบกองทุน ภำควิชำ

1 ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนภูมิคุ้มกันบ ำบัดมะเร็ง ศ.พญ.ดร.ณัฏฐฐิยำ หิรัญกำญจน์ จุลชีววทิยำ

2 กองทุนสเต็มเซลล์เพื่อกำรรักษำและพฒันำฯ ผศ.นพ.ดร.นิพัญจน์ อศิรเสนำ ณ อยุธยำ เภสัชวิทยำ

3 กองทุนกำรวิจัยภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คณะ
แพทยศำสตร ์

ศ.นพ.กุลวี  เนตรมณี อำยุรศำสตร์

4 กองทุนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

รศ.ดร.พญ.กนิษฐำ ภัทรกุล จุลชีววทิยำ

5 กองทุนกำรวิจัยด้ำนมะเร็งระบบทำงเดนิอำหำรและโรค
ตับแข็ง

ศ.ดร.นพ.สมบัติ  ตรีประเสรฐิสุข อำยุรศำสตร์

6 กองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวำนิชย์ ชีวเคมี

7 กองทุนวิจัยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ และไวรัสที่เป็นปัญหำ
ของประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กุมำรเวชศำสตร์

รายช่ือกองทุนเงินบริจาคเพื่อการวิจัย
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7. APC & รางวัลการตีพมิพ์งานวิจัย

รายช่ือผู้ประสานงานของภาควิชาท่ีบริหารจัดการ Username&Password ของ โปรแกรม STATA
NO ภาควิชา ผู้ประสานงาน email เบอร์ติดต่อ

1
เภสัชวิทยา ใช้ร่วมกับ กายวิภาคศาสตร์
เภสัชวิทยำ ผศ.ดร.พญ.ปำจำรีย์ จริยวิลำศกุล pajaree.l@chula.ac.th 02-256-4481
กำยวิภำคศำสตร์ อ.ดร.เจริญชัย  พุฒิปัญญำเลศิ baokas@hotmail.com 02-256-4751, 081-827-4584

2
ชีวเคมี  ใช้ร่วมกับ  นิติเวชศาสตร์
ชีวเคมี ผศ. ดร.ชำญชัย  บุญหล้ำ chanchai.B@chula.ac.th 02-256-4482, 081-733-8700
นิติเวชศำสตร์ น.ส.นริศรำ  เขตต์กัน forensic.medchula@gmail.com,orange_kho_ka@hotmail.com 02-256-4269 ต่อ 303

3
พยาธิวิทยา ใช้ร่วมกับ เวชศาสตร์ชันสูตร
พยำธิวิทยำ นำงกฤติยำ พรรณโคตร kittiyaya252@gmail.com 02-2564581 ต่อ 309, 089-507-7772

เวชศำสตร์ชันสูตร น.ส.ภำวรินทร์ สุขหย่อง pabhawarin.aom@gmail.com 086-566-9370, 4136 ต่อ 121

4
จุลชีววิทยา ใช้ร่วมกับ ปรสิตวทิยา
จุลชีววิทยำ อ.ดร.นพ.ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล bee982@hotmail.com 02-256-4471 ต่อ 104
ปรสิตวิทยำ คุณกุลวดี  ซ้ำยอ่ิม smedksi@gmail.com 089-8165738, 02-256-4387 ต่อ 0

5 อำยุรศำสตร์ นำยณัฐวุฒิ  ยงยันต์ nat_tawoot@hotmail.com 088-3214234 ,02-256-4575 ต่อ 23
6 วิสัญญีวิทยำ อัญชลี กวีกิจบริบูรณ์ ankaweekij@gmail.com 02-256-4000 ext. 81517, 81515

7 จักษุวิทยำ อ.พญ.เปรมจิต เศำณำนนท์ drpreamjit@gmail.com 02-256-4142
8 โสต ศอ นำสิก น.ส. เกศแก้ว เกตุมณี katkaew.ent@gmail.com 088-603-4424, 02-256-4103
9 ออร์โธปิดิกส์ รศ.นพ.ณพชำติ ลิมปพยอม noppachart.L@chula.ac.th 089-995-7210
10 เวชศำสตร์ฟื้นฟู น.ส.จิณณ์ณิชำ วรรณทอง pim.love.prea@gmail.com 080-047-4122, 02-256-4231 ต่อ 110

11 กุมำรเวชศำสตร์ น.ส.วิไล ชมภูโคตร wilai.medchula@gmail.com 02-256-3324, 085-927-2921
12 สรีรวิทยำ รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี saknan@live.jp
13 จิตเวชศำสตร์ น.ส.จุฑำรัตน์  ศรีม่วง jutharat.fern22@gmail.com 02-256-4298 ต่อ 11, 087-080-8983

14 รังสีวิทยำ คุณวีรนุช กิจสุขจิต weeranuch_k@hotmail.com 02-256-4417, 089-456-3003
15 สูติศำสตร์ฯ นำงสำววันนิษำ  เตำะสำตู research.obgyn@gmail.com 092-419-6116, 02-256-2078
16 เวชศำสตร์ปอ้งกันฯ นำยปริญญำ กิติด ำรงสุข Parinya.Ki@chula.ac.th 089-995-7210,02-252-7864
17 ศัลยศำสตร์

8. จัดสรร license STATA ให้กับภาควิชา
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9. เพิ่มการให้ค าปรกึษาทางด้านสถิตวิันเสาร์ 

10. อื่นๆ
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ข้อควำมคดิเห็นและข้อเสนอแนะ
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Thank you

1. Website ฝ่ำยวิจัย http://rs.md.chula.ac.th
2. ระบบบริกำรฝ่ำยวิจัย http://rsapp.md.chula.ac.th/
3. ระบบทุนรัชดำ+IRB http://www.medchulairb.com/
4. FB ฝ่ำยวิจัย https://www.facebook.com/mdcuresearch

โทรศัพท์ 0-22564455,0-22564466
Email: mdcuresearch@gmail.com, researchaffairs@gmail.com
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