
ทนุวจิยัคณะแพทยศาสตร์

ประเภททนุ
คณุสมบตั ิ    

หวัหนา้โครงการ ทนุวจิยั KPI

ทนุวจิยัประเภทท ัว่ไป 
(Invitation Research)

แพทยใ์ชท้นุ
แพทยป์ระจ าบา้น
บณัฑติศกึษา
ขา้ราชการ/พนกังาน   

ไมเ่กนิ 40,000 บาท/ปี

น าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาในระดบัคณะขึน้
ไปหรอืผลงานตพีมิพร์ะดบัชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

แพทยใ์ชท้นุ
แพทยป์ระจ าบา้น
Prospective study

ไมเ่กนิ 120,000 บาท/ปี

อาจารย์ ไมเ่กนิ 120,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบัชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

บณัฑติ ป.โท ไมเ่กนิ 120,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบัชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

บณัฑติ ป.โท ไมเ่กนิ 150,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพใ์นฐานISI ทีม่ ีIF ≥ 1 เรือ่ง 

บณัฑติ ป.เอก ไมเ่กนิ 150,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

บณัฑติ ป.โท 
Behavioral Survey study

ไมเ่กนิ 60,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบัชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

บณัฑติ ป.เอก
Behavioral Survey study

ไมเ่กนิ 80,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ≥ 1 เรือ่ง 

ทนุวจิยัการทบทวน
วรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ          
(Systematic review)

อาจารย์ ไมเ่กนิ 50,000 บาท/ปี ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต ิ ทีม่ ีIF ≥ 1 เรือ่ง 

ทนุผูช้ว่ยวจิยั    
(Research Assistantship)

อาจารย์ สนบัสนนุผูช้ว่ยวจิยั 
1 คน/ โครงการ/ปี

ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาต≥ิ1เรือ่ง(ป.ตร)ี
ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาติ
ทีม่ ีIF ≥ 1 เรือ่ง (ป.โท)
ผลงานตพีมิพร์ะดบันานาชาติ
ทีม่ ีIF ≥ 2 เรือ่ง (ป.เอก)

ทนุกลุม่วจิยั                        
(Research group Grant)

บคุลากรคณะแพทยศาสตร์ ไมเ่กนิ 300,000 บาท/ปี

ปีที1่
1.ทบทวนวรรณกรรมทีส่ามารถตพีมิพไ์ด ้
2.โครงการผา่นจรยิธรรม ≥ 2 เรือ่ง 
3.มโีครงการวจิยัสง่ขอทนุนอกคณะ≥ 2 เรือ่ง 

ปีที2่
1.วรรณกรรมทีท่บทวนไดร้บัการตพีมิพ์
2.ไดร้บัทนุนอกคณะ ≥ 1 เรือ่ง 
3.มโีครงการใหมท่ีส่ง่ขอทนุนอกคณะ≥ 1 เรือ่ง 

ปีที3่
1.ได ้Manuscript ทีพ่รอ้มสง่ตพีมิพ ์≥ 1 เรือ่ง 
2.มโีครงการทีส่ง่ขอทนุภายนอกคณะ≥ 1 เรือ่ง 
3.ยืน่ขอจดัต ัง้กลุม่/ศนูยว์จิยั มข.

ทนุวจิยัทนุพฒันางานประจ า
สูง่านวจิยั (R2R)

บคุลากรคณะแพทยศาสตร์ ไมเ่กนิ 120,000 บาท/ปี หลกัฐานเชงิประจกัษท์ีส่ามารถเผยแพร่
ผลงานวจิยัได้

ทนุการน าผลงานวจิยัไปใช้

ประโยชน ์(Research 
Result Utilization :RRU)

บคุลากรคณะแพทยศาสตร์ ไมเ่กนิ 500,000 บาท/ปี ไดผ้ลงานวจิยัน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ          ได้
ผลติภณัฑใ์หม ่หรอืสามารถจดอนสุทิธบิตัร หรอื
สทิธบิตัร

ทนุสนบัสนนุการวจิยัรว่ม
บางสว่น (Co Funding)

อาจารยท์ีไ่ดร้บัทนุตาม
เงือ่นไขของแหลง่ทนุวจิยั

ตามสญัญาของผูใ้หท้นุวจิยั ตามสญัญารบัทนุวจิยัของผูใ้หท้นุและผูร้ว่ม
สนบัสนนุการวจิยับางสว่น

ทนุวจิยัก าหนดเป้าหมาย 
(Targeted Research)

อาจารย ์
H-index ≥ 10

ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท ตามสญัญารบัทนุวจิยั

ทนุเพชรวจิยัศรนีครนิทรแ์ละ
ทองวจิยัศรนีครนิทร์

หวัหนา้โครงการตอ้งเป็น
อาจารย ์ระดบั รศ. ข ึน้ไป

ทนุเพชรวจิยั 
ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท/
โครงการ/ปี
ทนุทองวจิยั 
ไมเ่กนิ 500,000 บาท/
โครงการ/ปี

ทนุเพชรวจิยัศรนีครนิทร ์
มกีารยืน่เสนอแบบกพอ.03 ≥ 1 ราย 
และผลงานตพีมิพท์ีม่ ี IF ≥ 5.0 ≥ 1 เรือ่ง หรอื IF
≥ 2.0 ≥ 2 เรือ่ง หรอื (IF ≥ 2.0 ≥ 1เรือ่ง + ยืน่ขอ
จดสทิธบิตัร ≥ 1 เรือ่ง)
ทนุทองวจิยัศรนีครนิทร์
ผลงานตพีมิพท์ีม่ ี IF ≥ 2.0 ≥ 1 เรือ่ง+มกีารยืน่
แบบ กพอ.03  ≥ 1 ราย

ทนุวจิยัคลนิกิและปรคีลนิกิ หวัหนา้โครงการตอ้งเป็น
อาจารย ์ระดบั รศ. ข ึน้ไป

ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ผลงานตพีมิพท์ีม่ ี IF ≥ 4.0 ≥ 1 เรือ่ง
หรอื IF ≥ 2.0 ≥ 2 เรือ่ง

ประกาศรบัสมคัรแบบเสนอโครงการ 3 รอบ  (เดอืน มนีาคม กรกฎาคม พฤศจกิายน)
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ีเ่ว็บไซต ์mdresearch.kku.ac.th โทร 043-363235


