
  
 
 

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 
วัตถุประสงค์  

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานิสิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
ไทย และสร้างผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อน าไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  
 
จ านวน  10   ทุนต่อป ี 
 
ลักษณะของโครงการ 

เน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการท าวิจัยสูง โดยให้ทุนกับนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ใน
โปรแกรมการศึกษาที่มุ่งเน้นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิจัย สวทช. ที่มีประสบการณ์การท าวิจัยและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่จะคุม
วิทยานิพนธ์มากพอ ใช้เวลาการท าวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยและมีโอกาสไปท าวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในต่างประเทศ
และยังสามารถไปน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งนิสิตจะส าเร็จการศึกษาได้ต่อเมื่อมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
คุณสมบัติของอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. เป็นอาจารย์ประจ าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ หรือมี
คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 

2. เป็นสมาชิกในกลุม่วิจัย/หน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัย ระดับภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการก าหนดยทุธศาสตร์
และแผนงานวิจยัอย่างชัดเจน 

3. มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับสิทธิบตัร หรือผลงานวิจัยมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of 
Science (ISI) ในช่วง 5 ปี (2014–2018) อย่างน้อย 3 เรื่อง 

4. มีประสบการณ์การท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนิสติระดบัปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
5. ได้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพเิศษ 

 
คุณสมบัติของนกัวิจัย สวทช. 

1. เป็นนักวิจัยในสังกัด สวทช. มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีประสบการณ์การท าวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอืมีคุณวุฒิปรญิญาโท สาขาดังกล่าวท่ีมี
ประสบการณ์การท าวิจัยไม่น้อยกว่า 15 ปี  

2. มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
3. มีผลงานวิจยัที่ไดร้ับสิทธิบตัร หรือผลงานวิจัยมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of 

Science (ISI) ในช่วง 5 ปี (2014–2018) อย่างน้อย 3 เรื่อง 
4. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามากพอ สามารถให้ค าปรึกษา

แนะน าในการท าวิจัยแก่นิสิตปรญิญาเอกได้เป็นอย่างดี และพร้อมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้นิสิตท าวิจัยได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 

5. ได้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



คุณสมบัติของนสิิต 
1. เป็นนิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น และมีคณุสมบัตติามข้อใดข้อหนึ่ง 

1.1   เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปรญิญาบณัฑิตเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยไมต่่ ากว่า 3.25  
1.2   เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปรญิญามหาบณัฑิต มเีกรดเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.50  

 2.    มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2.1   มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต ่67 ขึ้นไป หรือคะแนนภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า (TOEFL หรือ IELTS) ตามเกณฑ์   
       ส าเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
2.2   มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต ่60 ขึ้นไป หรือคะแนนภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า (TOEFL หรือ IELTS) แต่มีเง่ือนไข   
       ว่าต้องสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามข้อ 2.1 หรือ สอบผ่านรายวิชา 5500560 Thesis  
       Writing ภายใน 1 ปีการศึกษาหลังประกาศให้ทุน 

3.    มีผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ จะไดร้ับการพจิารณาเป็นพิเศษ 
 
ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกโครงการ 

1.     คณาจารย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และนักวิจัย สวทช. ท่ีมีความประสงค์สมคัรเพื่อรับการพิจารณาโครงการวิจยั 
สามารถส่งใบสมคัรได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้แต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ ์2562 และเตรียม
น าเสนอโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาทุน  

2.    ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาโครงการภายในเดือน มีนาคม 2562 
3.    ผู้ได้รับทุนโครงการคดัเลือกและเสนอช่ือนิสิตที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียด เพื่อเข้าสัมภาษณ์จาก

คณะกรรมการพิจารณาทุน บณัฑติวิทยาลัย และประกาศผลการพิจารณานสิิตผู้ได้รับทุน ภายในเดือนมิถุนายน 
2562 ส าหรับภาคการศึกษาต้น และภายในเดือนธันวาคมส าหรับภาคการศึกษาปลาย 

 

เกณฑ์ค่าใช้จ่ายทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
รายการ วุฒิปริญญาตรี 

ให้ไม่เกิน 5 ปี 
(บาท) 

วุฒิปริญญาโท 
ให้ไม่เกิน 4 ปี 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต   
   1.1 ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน เดือนละ  35,000 บาท 2,100,000 1,680,000 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 31,000 บาท /ภาคการศึกษา    
     (ทางหลักสูตรต้องยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ /ค่าเล่าเรยีนชาวต่างชาติ )         

310,000 248,000 

   1.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ                              500,000 500,000 
1.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  
      (อย่างน้อย 1 ครั้ง เป็นแบบปากเปล่า)                      

120,000 120,000 

   1.5  ค่าใช้จ่ายในการศีกษาวิจัย                     
         1.5.1  ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 250,000 250,000 
         1.5.2  สวทช. หาแหล่งทุนวิจัย ภายใน/ภายนอก หรือ in-kind/in 
cash ร่วมกัน                                                     

250,000 250,000 

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา   
   2.1 เงินสมนาคณุจากทุน 90 ปี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 12,000 12,000 
   2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อความร่วมมือกับอาจารยต์่างประเทศ          100,000 100,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,642,000 3,160,000 
 


