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ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ และต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
********************************
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการพัฒนานักศึกษาปริญญาเอกโดยการสนับสนุนและเพิ่ม
โอกาสให้กับนักศึกษาได้ไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการ
นาเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ให้นักวิจัยได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัย เป็นการ
แสดงศักยภาพในการศึกษาวิจัย และทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของงานวิจัยที่ได้ไปนาเสนอ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ และได้มาซึ่งวิทยาการใหม่ ๆ รวมถึงพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานวิจัย การมีคณ
ุ ภาพของ
งานวิจัยในอนาคต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรคหก และมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้จดั สรรเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2562 บางส่วนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติภายในประเทศและต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้:ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการไป
เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของทุน
(1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้นาเสนอผลงานวิจยั และเผยแพร่
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่นานาชาติ
(2) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาปริญญาเอกตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทาให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่าง
นักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกนาเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการไปนาเสนอผลงาน มีดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เต็มเวลาตลอด
หลักสูตร ในระหว่างที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่ และได้รับการตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
(2) นักศึกษาปริญญาเอกผู้ขอรับทุน ต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ต้องสอบผ่านวัดความรู้คุณสมบัติ (qualifying examination) ต้องสอบผ่านโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะเภสัชศาสตร์ และไม่เป็นนักศึกษาโครงการทุนกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.), ทุน พวอ.
หรือทุน สกว. ตั้งแต่งบประมาณ 1,000,000 บาทขึ้นไป
(3) ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากแหล่ งอื่ น ทั้ ง ภายใน และภายนอกคณะฯ ที่ ส นั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายไปเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอ
ผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
(4) หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุน ไปเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่น และ/หรือเป็นนักศึกษาที่ต้องเร่งสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก
(5) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน าผลงานวิ ชาการไปน าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ชาการในรู ป แบบด้ ว ยวาจา (Oral
Presentation) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และผลงานวิชาการที่นาเสนอจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี
นิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติโครงร่างเรียบร้อยแล้ว
(6) นักศึกษาผู้ขอรับทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลาดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนาเสนอ
และระบุชื่อของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นาเสนอ และผลงานที่จะนาเสนอจะต้องมีตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรากฏในการนาเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
(7) ต้องได้รับการตอบรับจากผู้จัดการประชุมให้นาเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation หรือ
Poster Presentation เรียบร้อยแล้ว
(8) การประชุมวิชาการที่ไปเสนอผลงานนั้น ต้องเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดประชุม
ในประเทศ ให้เ บิก จ่ ายในอั ตราการเสนอผลงานภายในประเทศ กรณี ที่ เป็ นการประชุ มระดับ นานาชาติ ที่ จัด ประชุม ใน
ต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายในอัตราการเสนอผลงานต่างประเทศ
(9) นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณะ/หลักสูตร ให้เดินทางไปนาเสนอผลงานวิชาการ ณ สถาบัน
ภายในหรือต่างประเทศ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูง
ข้อ 5 การเสนอขอรับทุนและการพิจารณา
(1) ให้นักศึกษาปริญญาเอกทีป่ ระสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรอกแบบฟอร์มเสนอขอทุนตามกาหนด ส่งที่หน่วยบัณฑิต
ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/ดาวน์โหลด
(2) ยื่นขอรับทุนตามระยะเวลาที่กาหนด
(3) หลักฐานประกอบการพิจารณา สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุน การไปเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้แก่
3.1 ใบสมัครขอรับทุน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ และรายงานความก้าวหน้าของการทาดุษฎีนิพนธ์
3.3 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม โดยระบุรูปแบบการนาเสนอผลงานที่จัดเจน
3.4 กรณีที่ ยังไม่ได้ รับหนังสื อตอบรับ จากองค์ กรที่จั ดประชุม ในวั นส่งใบสมัครขอรั บทุน ให้ส่ ง
เอกสารตอบรับในวันยื่นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวคณะฯจะไม่มี
การอนุมัติเงินทุน
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3.5 บทคัดย่อ (abstract) และ/หรือผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ (manuscript หรือ full paper)
ที่จะนาไปเสนอผลงานในการประชุม โดยต้องปรากฏรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนเป็นลาดับ
แรก และเอกสารอื่ น ๆ ที่ จ ะไปน าเสนอผลงาน ทั้ ง นี้ ผลงานต้ อ งมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรากฏอยู่ด้วย จานวน 1 ชุด
3.6 รายละเอียดโครงการ และกาหนดการการประชุมวิชาการ
3.7 เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเครื่องบิน โดยต้องระบุเส้นทางการบิน และ
สายการบิน ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก พร้อมทั้งระบุรายการค่าใช้จ่ายที่ประสงค์รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทุนนี้
3.8 เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
3.9 เอกสารการลงทะเบียน (ถ้ามี)
(4) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ดาเนินการ
พิจารณา
(5) หลังจากที่เสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องดาเนินการดังนี้
5.1 ส่งรายงานการไปเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
5.2 นาเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว และถ่ายทอดประสบการณ์การไปเสนอผลงาน
ในกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการที่คณะเภสัชศาสตร์จัดภายในภาคการศึกษานั้น
5.3 ส่งหลักฐานหน้าปก/สารบัญ และ Proceedings ฉบับ Full Paper หรือ บทคัดย่อ พร้อม CD
ข้อ 6 จานวนเงินที่สนับสนุน
ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 5 ทุน แยกเป็น
- ทุนภายในประเทศ
จานวน 2 ทุน
ทุนละ 8,000 บาท
- ทุนต่างประเทศ
จานวน 2 ทุน
ทุนละ 15,000 บาท
ข้อ 7 กาหนดเวลา และการยื่นขอรับทุนสนับสนุน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กาหนดให้นักศึกษาสมัครขอรับทุน ดังนี้
ช่วงเวลาพิจารณา และ
ครั้งที่
ช่วงเวลาการสมัครขอรับทุน
ช่วงเวลาการนาเสนอผลงาน
ประกาศผลการรับทุน
1
15 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
1 ธันวาคม 2561
30 มีนาคม 2562
30 มีนาคม 2562
2
30 กันยายน 2562
1 เมษายน 2562
15 เมษายน 2562
15 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
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ข้อ 8 การยกเลิกการให้ทุน
(1) นักศึกษาผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา ก่อนวันไปเสนอผลงาน
(2) นักศึกษาผู้รับทุนมีเหตุจาเป็นที่ต้องยุติการศึกษาก่อนวันไปเสนอผลงาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
(3) นักศึกษาผู้รับทุนไม่สามารถส่งหนังสือตอบรับจากองค์กรที่จัดประชุมในวันส่งใบสมัคร
ขอรับทุน หรือวันยื่นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

