ประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
********************************
ด วยค ณ ะเภ สั ชศ าส ต ร ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ยงให ม มี น โย บ ายให ทุ น ส นั บ ส นุ น ค าใช จ า ย สํ าห รั บ
ปริญญานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย และเพิ่มโอกาสใหกับนักศึกษาไดไป
เสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะ
สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตรตอไป
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรคหก และมาตรา 87 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรใหทุนสนับสนุนคาใชจายในการวิจัยและการนําเสนอผลงานเพื่อปริญญา
นิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้:1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ทุนสนับสนุนการทําวิจัยและ
การนําเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
2. ใหยกเลิกประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การสนับสนุนคาใชจายในการทําวิจัย
สําหรับวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
3. ประกาศหรือขอความอื่นใด ที่มีความกลาวไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับความในประกาศนี้ ใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน
4. ประกาศนี้ใหใชบังคับ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
5. วัตถุประสงคของทุน
เพื่อสนับสนุนคาใชจายในขั้นตอนการทําวิจัยในลักษณะที่มีปฏิบัติการ หรือการใชแบบสอบถาม และ
สนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงาน เพื่อปริญญานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. คุณสมบัติของผูขอรับทุนสนับสนุนและเงื่อนไขการขอรับทุน มีดังนี้
6.1 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชาตาง ๆ ซึ่งกําลัง
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการอนุมัติหัวขอและโครงรางปริญญานิพนธแลว
6.2 ไมอยูในระหวางลาพักการศึกษา
6.3 ไมไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยกรณีประสงคขอสนับสนุนทุนเพื่อ
การทําวิจัย
6.4 ไมไดรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยกรณีประสงคขอ
สนับสนุนทุนเพื่อการเสนอผลงาน
7. รูปแบบการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานเพื่อปริญญานิพนธ ดังนี้
7.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
สนับสนุนวงเงินไมเกิน 50,000 บาท
7.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
 แผน ก แบบ ก 1 (วิจัยอยางเดียว) / แบบ 1
สนับสนุนวงเงินไมเกิน 20,000 บาท
 แผน ก แบบ ก 2 / แบบ 2
สนับสนุนวงเงินไมเกิน 12,000 บาท
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8. เกณฑการใหทุนสนับสนุนขัน้ ตอนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อปริญญานิพนธ มีดังนี้
8.1 การทําปริญญานิพนธในลักษณะที่มีการปฏิบัติการ
8.1.1 คาสารเคมีวสั ดุวิทยาศาสตรที่ใชในงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธเรื่องนั้นๆ เทานั้น
8.1.2 คาสงตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรที่ไมสามารถดําเนินการไดเองภายในคณะฯ
8.1.3 คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาอาสาสมัครเทาที่จายจริง และคาอุปกรณบางชนิดที่จําเปนตอ
งานวิจัย เชน นาฬิกาจับเวลา และ peak flow meter เปนตน
8.1.4 คาวัสดุสํานักงาน เบิกไดเฉพาะกระดาษ ขนาด A4 จํานวนไมเกิน 5 รีม สําหรับทําแบบ
ประเมินผลิตภัณฑ หรืองานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
8.1.5 คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธในลักษณะทีม่ ีปฏิบัตกิ ารที่นอกเหนือไปจากขอ
8.1.1 - 8.1.4 ใหเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพือ่ พิจารณา
8.2 การทําปริญญานิพนธในลักษณะที่มีการใชแบบสอบถาม หรืองานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
8.2.1 คาวัสดุสํานักงาน
8.2.1.1 กระดาษ ขนาด A4 จํานวนไมเกิน 5 รีม สําหรับเตรียมการวิจัย
8.2.1.2 แฟมเอกสารสําหรับเก็บขอมูล จํานวนไมเกิน 10 แฟม
8.2.1.3 แผนบันทึกขอมูล จํานวนไมเกิน 50 แผน หรือวัสดุสําหรับบันทึกขอมูล (handy drive)
8.2.1.4 ซองจดหมายเทากับจํานวนแบบสอบถาม
8.2.2 คาทําแผนพับ แบบบัน ทึกขอมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ หรืองานอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน
8.2.3 คาสงจดหมาย และคาสงแบบสอบถาม
8.2.4 คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธในลักษณะทีม่ ีการใชแบบสอบถามที่นอกเหนือ
ไปจากขอ 8.2.1 - 8.2.3 ใหเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา
8.3 การเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และตางประเทศ
คณะฯ สนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และตางประเทศ ที่
ไดรับการตอบรับจากผูจัดการประชุมใหนําเสนอผลงานในรูปแบบ Oral หรือ Poster Presentation โดย
สนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับคาเดินทาง คาที่พัก และคาลงทะเบียน สําหรับคาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือไป
จากนี้ ใหเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะฯ จะใหการสนับสนุนแก
บัณฑิตศึกษาคนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนรวมกันตามเกณฑ ขอ 8.1–8.3 ภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
9. วิธกี ารขอรับทุนสนับสนุน
นักศึกษาที่ประสงคขอรับทุน สามารถดาวนโหลดแบบขอรับทุนไดที่ http://www.pharmacy.cmu.
ac.th/unit/grad/ดาวนโหลด และยื่นเอกสารการสมัครที่ หนวยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร อาคาร 1

