
 
 

 
ประกาศ 

  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัคร “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช   

รุ่นที่ 47  ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2563 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2562 

    
 

 ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ผสมผสานกับกระบวนการในการสร้างบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณ “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการ
ท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนิสิต ในเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญและท างานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแลและก ากับงานวิจัยเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ด าเนินไปตามเป้าหมายจนได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือเทียบเท่า รายละเอียดการรับสมัครทุนม ีดังนี้ 
 1. คุณสมบัตกิารสมัครขอรับทุน 
  1) ประเภททั่วไป 
   (ก) เป็นบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน 
   (ข) มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ
บริหารคณะ/วิทยาลัยหรือเทียบเท่าแล้ว 
  2) ประเภทเฉพาะที่สนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ 
   คุณสมบัติของผู้รับทุนเช่นเดียวกับประเภททั่วไป และนิสิตเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่สมควรได้รับการ
สนับสนุนทุนส าหรับวิทยานิพนธ์ ได้แก่ นิสิตผู้รับทุนใดทุนหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา   
   (ข) ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพ่ือเฉลิมฉลองวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา (ส าหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ   
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
   (ค)  ทุนอุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและโทที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นไทย 
   (ง)  ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
   (จ) ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศ 
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   (ฉ) ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
 3) โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  และนิสิตเป็นผู้สมัครขอรับทุน (กรณีโครงการวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย์ 
หรือสัตว์  ต้องมีหนังสือผ่านการรับรองจากคณะกรรมการก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์หรือคณะกรรมการก ากับการดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานมาแสดง   หากไม่มีหลักฐานจะไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายเงินทุน)    
 2. เงินทุนที่สนับสนุน 
  1) งานวิจัยที่ใช้สารเคมีหรือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
   ปริญญาเอก ระหว่าง  80,000 - 250,000 บาท/ วิทยานิพนธ์  1 เรื่อง 
   ปริญญาโท  ระหว่าง  40,000 - 150,000 บาท/ วิทยานิพนธ์  1 เรื่อง 
  2) งานวิจัยที่ไม่ใช้สารเคมีหรือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
   ปริญญาเอก  ระหว่าง  40,000 - 150,000  บาท/ วิทยานิพนธ์  1 เรื่อง 
   ปริญญาโท   ระหว่าง  20,000 -   80,000  บาท/ วิทยานิพนธ์  1 เรื่อง 
   3) เงินสมนาคุณส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เรื่องละ 12,000 บาท    
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
  1) ใบสมัครขอรับทุน 
  2) ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
          3)  แบบฟอร์มสรุปประวัติผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 4. การพิจารณาทุน 
  การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน ด าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช  โดยใช้ผลการประเมินจากคณะกรรมการดังกล่าว หรือพิจารณา
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นข้อมูลการพิจารณา  
 5. การเบิกจ่ายเงินทุน 
  1)  อาจารย์ผู้รับทุนและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลจะต้องมาท าข้อตกลงกับบัณฑิตวิทยาลัย 
ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  2)  การเบิกจ่ายเงินทุนตามข้อ 2 จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 
   งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ได้รับหลังจากลงนามในข้อตกลง 
        งวดที่  2 ร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ ได้ รับหลั งจากผลงานได้รับ การเผยแพร่ตามประกาศ  
 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2557 ข้อ 8 (4)  
และต้องเบิกจ่ายก่อนนิสิตส าเร็จการศึกษาหรือภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกเงินทุนงวดที่ 2  
  3)  การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเรื่องละ 12,000 บาท ก็ต่อเมื่อมี
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ   และต้องเบิกจ่ายก่อนนิสิตส าเร็จการศึกษาหรือ
ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะเบิกเงินสมนาคุณ  
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  4) ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุนตามประกาศนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานที่อาจารย์
ผู้รับทุนสังกัดเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น ผู้วิจัยมีสิทธิ์
ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวในระหว่างที่โครงการวิจัยยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับส่วนงานที่
อาจารย์ผู้รับทุนสังกัด เว้นเสียแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
 6. เงื่อนไขการรับทุน (ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน “ทุน 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2557) 
 7. การระงับทุนและการชดใช้เงินทุน  (ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน 
“ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2557) 
 8. ในการตีพิมพ์เผยแพร่หรือเสนอผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในระหว่างท าการวิจัย หรือ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะต้องระบุกิตติกรรมประกาศว่า ได้รับการสนับสนุนทุนจาก “ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช” 
 9. การสมัครขอรับทุน 
  1) กรอกข้อมูล  Online ที่ http:// www. grad.chula.ac.th  (เมนูทุนอุดหนุนการวิจัย)  ตั้งแต่วันที่ 
1-20 กรกฎาคม 2563  โดยผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการสมัคร พร้อมทั้ง Attach File  สรุปประเด็น 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ถูกต้อง และในการ Attach File ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น    
  2) ส่งใบสมัครที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร
ตามข้อ 3  ให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 3 วันท าการหลังจากสมัคร หากพ้นก าหนดดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่า
ยกเลิกการสมัคร 
  3) บัณฑิตวิทยาลัยจะปิดระบบการรับสมัครในเวลา 17.00 น. ของวันที่  20 กรกฎาคม 2563 
  4) บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับใบสมัครของผู้ที่กรอกข้อมูล  Online ไม่ครบถ้วน  และหากนิสิตไม่
สามารถกรอกข้อมูลได้โปรดแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร มิฉะนั้นจะต้องสมัครขอรับทุนในครั้งต่อไป 
 10. ประกาศผลการพิจารณา   ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร) 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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