เกณฑ์ การขอทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานในต่ างประเทศ
จากเงินกองทุน “อาจารย์ และศิษย์ เก่ าแพทย์ ประจําบ้ านอายุรศาสตร์ จุฬาฯ”
ของอาจารย์ แพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด และแพทย์ ประจําบ้ าน
1. คุณสมบัตขิ องผู้รับทุน
เป็ นอาจารย์ แพทย์ประจําบ้ านต่อยอด หรื อแพทย์ประจําบ้ านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ ในขณะที่
ทําการผลิตผลงานวิจยั ที่ไปนําเสนอ
2. เงื่อนไขการรับทุน
2.1 สําหรั บอาจารย์
- เป็ นชื่อแรก ของผลงานที่ไปนําเสนอ
- ภาควิชาฯ ให้ การสนับสนุน ค่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยรายวัน เฉพาะสําหรับการนําเสนอผลงานครัง้ ที่
2 ในปี ปฏิทิน (calendar year) เป็ นจํานวนเงินเหมาจ่าย 30,000 บาท (สําหรับการขอทุนครัง้ ที่ 2 ของปี ปฏิทิน ใน
ส่วนของค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง อาจารย์ที่สงั กัดคณะแพทยศาสตร์ สามารถขอทุนได้ จากคณะ)
ส่วนการนําเสนอผลงานครัง้ แรกของปี ปฏิทินนัน้ อาจารย์สงั กัดคณะแพทยศาสตร์ สามารถขอทุนได้
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ให้ ร่วมกับคณะ ฝ่ ายละกึ่งหนึง่ และอาจารย์สงั กัดสภากาชาดไทย สามารถขอทุน
ได้ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- การประชุมนันๆ
้ ควรเป็ นงานประชุมนานาชาติอนั ใหญ่ (major) ที่เป็ นที่ยอมรับของสาขาวิชานันๆ
้
- ภาควิชาฯ ไม่มีนโยบายให้ การสนับสนุนซํ ้าซ้ อน สําหรับงานที่อาจารย์ได้ รับการสนับสนุนการ
เดินทาง จากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ ว
2.2 สําหรั บแพทย์ ประจําบ้ านต่ อยอด และแพทย์ ประจําบ้ าน
- สําหรับแพทย์ประจําบ้ าน/แพทย์ประจําบ้ านต่อยอด ขอให้ พยายามขอทุนจากมหาวิทยาลัยร่ วม
ด้ วย (สําหรับแพทย์ประจําบ้ านต่อยอด หากงานวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ ในฐานะนิสิตปริญญาโท) หรื อ
จากคณะแพทยศาสตร์ (แพทย์ประจําบ้ าน และแพทย์ประจําบ้ านต่อยอด) หรื อจากสมาคมวิชาชีพ (หากสมาคมฯ
มีระเบียบอนุญาตให้ ทนุ เสนอผลงาน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ รับทุน และแจ้ งให้ ภาควิชาฯ ทราบด้ วย ว่ ากําลัง
ยื่นขอทุนจากแหล่ งใดบ้ าง
- แพทย์ประจําบ้ านต่อยอด หรื อแพทย์ประจําบ้ านผู้ขอรับทุน ต้ องเป็ นชื่อแรก ของผลงานวิจยั ที่ไป
นําเสนอ โดยระบุสงั กัดในผลงานนันอย่
้ างชัดเจนว่า Department of Medicine, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society,
Bangkok, THAILAND (โปรดสังเกตว่า ให้ ระบุทวิสงั กัด ทังคณะแพทยศาสตร์
้
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
- ภาควิชาฯ ให้ การสนับสนุน สําหรับการประชุมนานาชาติ ที่เป็ นงานประชุมหลักที่เป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานันๆ
้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง อัตราการตอบรั บให้ ไปเสนอผลงาน ไม่ มากกว่ า 75% ของจํานวน

ผลงานที่ส่งเข้ ารับพิจารณาทัง้ หมด (abstract acceptance rate) โดยมีหลักฐานมาแสดง เช่น ข้ อมูลจากเว็บ
ของการประชุม หรื อการสอบถามข้ อมูล (เช่น ผ่านทาง e-mail) จากผู้จดั การประชุม หรื อหากได้ รับการตอบรับให้
ไปเสนอผลงานด้ วยวาจา (oral presentation) ก็อนุโลมให้ เข้ าหลักเกณฑ์นี ้ได้ เช่นกัน
ภาควิชาฯ สนับสนุนค่าเดินทางเหมาจ่าย 30,000 บาท สําหรับการประชุมในทวีปอเมริกาเหนือและใต้
ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย และ 20,000 บาท สําหรับการประชุมในทวีปเอเซีย โดยยื่นหลักฐานการตอบรับให้
เสนอผลงาน และอัตราการตอบรับให้ เสนอผลงาน โดยเร็ วที่สดุ (ทันทีที่ทราบ) เช่น อย่างน้ อย 2 เดือนก่อนวัน
เดินทาง เนื่องจากถูกจํากัดด้ วยเงื่อนเวลา ของระเบียบการเบิกจ่ายของกาชาด และหลังจากเสนอผลงานกลับ
มาแล้ วกรุณาส่งสําเนาหลักฐานการเข้ าร่วมประชุมให้ ภาควิชาฯ ด้ วย
เมื่อผลงานได้ รับการตอบรับให้ ตีพิมพ์ โดยมีหลักฐานการตอบรับมาแสดง ภายในเวลาสองปี หลังจากการ
เสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ ภาควิชาฯ ให้ การสนับสนุนเพิ่มเติมดังนี ้ (มอบให้ กบั แพทย์ประจําบ้ านหรื อ
แพทย์ประจําบ้ านต่อยอด ซึ่งแตกต่างจากเงินสมนาคุณการตีพิมพ์ ซึง่ มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ มอบ
ให้ กบั อาจารย์ผ้ เู ป็ นชื่อแรก หรื อเป็ นผู้นิพนธ์ ตดิ ต่อวารสาร)
1. 20,000 บาท หากได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่มีคา่ impact factor ratio ไม่น้อย
กว่า 0.5 (impact factor ของวารสาร หารด้ วย median impact factor ของสาขาวิชานันๆ
้ โดยใช้ คา่ ที่
ประกาศล่าสุด ขณะที่บทควาทได้ รับการตีพิมพ์) หรื อ
2. 10,000 บาท หากได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคา่ impact factor ratio น้ อยกว่า
0.5 หรื อ
3. 5,000 บาท หากได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่มีคา่ impact factor แต่อยูใ่ น
ฐานข้ อมูล Medline และ/หรื อ Scopus
หมายเหตุ
1. เริ่ มใช้ หลักเกณฑ์นี ้ ตังแต่
้ ผลงานที่นําเสนอในเดือน มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป
2. ยื่นหลักฐานขอทุนไม่ ควรตํ่ากว่ า 2 เดือน ก่ อนออกเดินทาง และระบุให้ ทราบด้ วยว่า กําลังยื่นขอ
ทุนจากแหล่งอื่นอยูด่ ้ วยหรื อไม่ และแจ้ งผลการขอทุนจากแหล่งอื่น ให้ ภาควิชาฯ ทราบด้ วย
3. กรรมการภาควิชาฯ จะทําการพิจารณาตัดสินโดยเร็ ว เนื่องจากภาควิชาฯ ต้ องดําเนินการเอกสาร ขอ
อนุมตั ทิ นุ จากสภากาชาดไทย ก่อนวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 1 เดือน ดังนัน้ หากประสงค์จะรับทุน จึงควรแจ้ งภาควิชา
ฯ โดยเร็ วที่สดุ
ทังนี
้ ้ อาจมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ ตามความเหมาะสม เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากรรมการบริ หาร
ภาควิชา ที่มีองค์ประชุมอย่างน้ อย 5 ท่าน

เอกสารประกอบการขอทุนไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่ างประเทศ จากฝ่ ายอายุรศาสตร์
1. บันทึกข้ อความขอทุน
2. หนังสือตอบรับให้ เข้ านําเสนอผลงานวิจยั
3. หนังสือตอบรับ หรื อ หลักฐาน แสดงว่างานประชุมนัน้ มีอตั ราการตอบรับให้ ไปเสนอผลงาน
(Abstract acceptance rate) ไม่เกิน 75% ของจํานวนผลงานที่สมัครเข้ ามาขอนําเสนอ หรื อระบุวา่
ผลงานได้ รับการตอบรับให้ ไปนําเสนอด้ วยวาจา (oral presentation)
4. บทคัดย่อ 1 ฉบับ
5. โปรแกรมการประชุม
6. อัตราแลกเปลี่ยน

