กลุ่มภารกิจสนับสนุ นบัณฑิ ตศึกษา
ฝ่ ายวิชาการ บัณฑิ ตวิทยาลัย

1

การพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย
ชื่อทุน
ทุนอุดหนุนการศึกษา
1. ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72
พรรษา

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72
พรรษา (สําหรับนิสติ โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร)

3. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลอง
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา
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คุณสมบัติ

เงื่อนไข

ผลงานที่ตองการ

พิจารณา
ผูรับทุน

1. เปนนิสิตแรกเขาปริญญาเอกหรือโท
2. มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด ดังนี้
(1) เปนผูที่เขาดวยวิธีพิเศษ และหลักสูตรไดคดั เลือกเขาศึกษาแลว หรือ
(2) เปนนิสิตที่เปลี่ยนระดับจากโทเปนเอก ไมเกิน 1 ภาค ในหลักสูตรที่มีการบริหาร
แบบตอเนื่อง และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
(3) เปนผูที่สมัครทุน 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” และคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกใหสมัครฯ 72 พรรษา เพิ่มเติม
3. เปนนิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ
4. เปนผูที่ไมไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่น
5. เปนผูที่ไมไดรับทุนผูชวยสอน หรือทุนอุดหนุนการศึกษาคาเลาเรียนของคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัย
1. เปนนิสิตแรกเขาปริญญาเอกหรือโทที่เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชา
ชีววิทยา ชีวเคมี สัตววิทยา เคมี คณิตศาสตร ฟสิกส พฤกษศาสตร และไดรับทุน
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระดับปริญญา
บัณฑิต และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา 3.00
2. เปนผูมีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรไดคัดเลือกรับเขาศึกษาแลว
3. เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ
4. เปนผูที่ไมไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่น

1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอด
ระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับฯ
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. นิสิตตองปฏิบัตหิ นาที่เปน
ผูชวยสอนเปนเวลา 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห เปนเวลาครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการรับทุน

ตามเงื่อนไขทุน
90 ป จุฬาฯ
(เฉพาะผูไ ดรับทุน
ประเภทอุดหนุน
คาเลาเรียนและ
คาใชจาย ตอง
สงผลงานตีพิมพให
บัณฑิตวิทยาลัย

จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

1.เปนนิสิตแรกเขาศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทพิการทางการศึกษา คือ มีความบกพรองทาง การมองเห็น ไดยิน
สติปญญา ทางกาย ทางการเรียน ทางการพูดและภาษา
(ข) ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย
2. ไมไดรับทุนการศึกษาเปนคาเลาเรียนและคาใชจายรายเดือนจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หรือแหลงอื่นเวนแตไดรับอนุมัตจิ าก บัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อทุน
4. ทุนการศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
“๑๐๐ ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย”

5. ทุนอุดหนุน
การศึกษาสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาเอกและ
โทที่เขาศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ความเปนไทย
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คุณสมบัติ

เงื่อนไข

1. เปนนิสิตปริญญาเอก โดยมีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด ดังนี้
1.1 เปนนิสิตเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม หรือเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.25 และตองเปน
นิสิตแรกเขาหรือลงทะเบียนเรียนไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
1.2 เปนนิสิตเขาศึกษาปริญญาโทดวยวุฒิปริญญาบัณฑิตที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนสถานภาพเขาสูระดับ
ปริญญาเอกแลวไมเกิน 1 ภาคการศึกษา
1.3 เปนนิสิตแรกเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาโทมีเกรดเฉลี่ยไมตา่ํ กวา 3.50 หรือมีการเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธในวารสารระดับนานาชาติในฐานขอมูล ISI/SCOPUS
2. เปนผูที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขอหนึ่งขอใด ดังนี้
2.1 มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต 60 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต 500 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 ขึ้นไป
2.2 มีคะแนนนอยกวาขอ 2.1 ตองเรียนภาษาอังกฤษ 2 วิชา แตไดสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษแลวอยาง
นอย 1 รายวิชา ตามเกณฑสําเร็จการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.3 นิสิตมีคะแนนภาษาอังกฤษนอยกวา ขอ 2.1 แตมีเงื่อนไขวาตองสอบใหมเพื่อใหไดคะแนนภาษาอังกฤษ
ผานตามขอ 2.1 หรือสอบผานรายวิชาใดวิชาหนึ่งตาม ขอ 2.2 ภายใน 1 ปการศึกษาหลังจากประกาศไดรับ
ทุน
2.4 ได รับ การยกเวน คะแนนภาษาอัง กฤษทั้ งแรกเขา และก อนสํา เร็ จการศึ กษาของจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3. เปนผูที่สามารถศึกษาวิจัยไดเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
1. เปนนิสิตแรกเขาหรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอกหรือโทในสาขาวิชาตอไปนี้
1.1 ไทยศึกษา
1.2 ภาษาไทย
1.3 ดุริยางคศิลปไทย
1.4 นาฏยศิลปไทย
1.5 ประวัติศาสตร แขนง ประวัติศาสตรไทย
1.6 สถาปตยกรรมไทย
2.เป น ผูมี คุ ณ สมบัติ ต ามรายละเอี ยดแนบท ายประกาศการรับ สมัค รสอบคัด เลือ กเข า ศึก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ
4. เปนผูที่ไมไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่น
5. เปนผูที่ไมไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทําหนาที่ผูชวยสอนของคณะและบัณฑิตวิทยาลัย

1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอด
ระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับฯ วา
ดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. นิสิตตองปฏิบัตหิ นาที่เปน
ผูชวยสอนเปนเวลา 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3
เปนตนไป รวมเปนระยะเวลา 5 ภาค
การศึกษา สําหรับผูร ับทุน 5 ป
การศึกษา
 ตั้งแตภาคการศึกษาถัดไป
หลังจากทําสัญญาการรับทุน รวมเปน
ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา สําหรับผูรบั
ทุน 3 ปการศึกษา
1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอด
ระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับฯ วา
ดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. นิสิตตองปฏิบัตหิ นาที่เปนผูชวยสอน
เปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการรับทุน

ผลงานที่
ตองการ
ตามเงื่อนไข
ทุน 90 ป
จุฬาฯ

พิจารณา
ผูรับทุน
จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

ตาม
เงื่อนไขทุน
90 ป จุฬาฯ

จากผูที่
ไดคะแนนการ
สัมภาษณ

2

ชื่อทุน

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

6. ทุนอุดหนุน
การศึกษานิสติ หลักสูตร
ปริญญาบัณฑิตและ
ปริญญามหาบัณฑิต
สําหรับเตรียมเขาศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

1. ประเภททุนนิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตเตรียมเขาศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต
1.1 เปนนิสิตที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายในหลักสูตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ เปน CU–TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL
ตั้งแต 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 ขึ้นไป
1.3 ตองมีแผนการศึกษาในการเรียนระดับปริญญาเอก
2. ประเภททุนนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตเตรียมเขาศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต
2.1 เปนนิสิตที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทเรียนในหลักสูตรที่มีการ
บริหารแบบตอเนื่องที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมนอยกวา
3.50 หรือนิสิตแรกเขาศึกษาปริญญาโทที่เคยไดรับทุนประเภท ขอ 4 (1)
2.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ เปน CU–TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL
ตั้งแต 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 4.5 ขึ้นไป หรือไดรับการยกเวน
คะแนนภาษาอังกฤษทั้งแรกเขาและกอนสําเร็จการศึกษา
2.3 นิสิตตองแจงความจํานงหรือลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรกําหนด

1.ประเภททุนนิสิตหลั กสูตรปริญญาบั ณฑิตเตรียมเข าศึกษาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต
1.1 นิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.25 ขึ้นไปและคะแนนภาษาอังกฤษผาน
เกณฑรับเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ตองเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรทุน 100 ป
1.2 กรณีที่มีคุณสมบัติไมผานเขาศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตอง
เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบตอเนื่องจะจัดสรรใหไดรับทุน
ประเภทขอ 2 ประเภททุนนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตเตรียมเขาศึกษา
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
2. ประเภททุนนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิตเตรียมเขาศึกษาหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต
2.1 เปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2551 ขอ 56 (1)
2.2 นิสิตตองปฏิบัติหนาที่เปนผูช วยสอนเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดระยะเวลาการรับทุน
2.3 นิสิตตองสอบวัดคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด

7. ทุนอุดหนุนการศึกษา 1. เปนนิสิตแรกเขาศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ
เฉพาะคาเลาเรียน
2. เปนนิสิตที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือโท ไมเกิน 1 ปการศึกษา
ประเภท 60/40
และมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.50 หรือ
3. เปนนิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบตอเนื่อง และ
สอบวัดคุณสมบัติผานเรียบรอยแลว หรือ
4. เปนนิสิตที่เขาศึกษาในหลักสูตร Joint Degree/Double Degree
ที่ตนสังกัดเปนมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่มีความรวมมือกับหลักสูตร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. เปนนิสิตที่ไดรับทุนอื่นเปนคาใชจายรายเดือน และหลักสูตร
/ภาควิชา/คณะ/สหสาขาวิชา เสนอใหไดรับทุนสนับสนุนคาเลาเรียน
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1. ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับฯ
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. นิสิตตองปฏิบัตหิ นาที่เปนผูชวยสอนเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดระยะเวลาการรับทุน

ผลงานที่
ตองการ
-

พิจารณา
ผูรับทุน
จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

-

คณะคัดเลือก
ผูรับทุนตาม
คุณสมบัติการ
ขอรับทุน
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ชื่อทุน

คุณสมบัติ

เงื่อนไข

8. ทุนอุดหนุน
การศึกษา
สําหรับนิสิต
ที่มีความสามารถ
ดานกีฬา

1. เปนนิสิตปจจุบันของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตองลงทะเบียนเรียนในปการศึกษาที่
1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลา
สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ตองไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือตองเปนนิสิตชั้นปที่ การรับทุนตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาใน
1 ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. ตองมีความสามารถและผลงานดานกีฬาในรอบป การศึ กษากอนการสมัครขอรั บทุ นอุดหนุ น
การศึกษาในขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
2.1 เขารวมการแขงขันในนามทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย หรือนักเรียนไทย
2.2 เขารวมการแขงขันและไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาแหงชาติ กีฬาเยาวชนแหงชาติ
2.3 เขารวมการแขงขันและไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันรายการชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
2.4 เขารวมการแขงขันและไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
3. ตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต

9. ทุนการศึกษา
สําหรับนิสิตชาว
ตางประเทศ

เปนชาวตางประเทศที่สมัครเขาศึกษาหรือกําลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตหรือ
ปริญญามหาบัณฑิตทีม่ ีการทําวิทยานิพนธของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนผูที่คณะ
กรรมการบริหารคณะเสนอชื่อใหเปนผูขอรับทุน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ประเภททุนเต็ม (ระดับปริญญาเอก)
1.1 เปนนิสิตแรกเขาหรือสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกที่สมัครเขาดวยวุฒิปริญญาโทและ
มีแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50 หรือไดรับการเปลี่ยนสถานภาพจากปริญญาโทเปนปริญญาเอก
1.2 มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ตองมี
คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 75 หรือ TOEFL ตั้งแต 550 หรือ IELTS ตั้งแต 6.0 หรือไดรับการ
ยกเวนแรกเขาและสําเร็จการศึกษา
2.ประเภททุนสมทบ (ระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท)
เปนผูสมัครเขาศึกษาหรือเปนนิสิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่ไดรับทุนหรือผูที่อยูระหวางการ
พิจารณาใหไดรับทุนใดทุนหนึ่ง ดังนี้
2.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา
2.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับความเปนไทย
2.4 ทุนอุดหนุนคาเลาเรียนอัตรานิสิตชาวตางชาติและคาใชจายรายเดือนจากคณะ/วิทยาลัย/
ภาควิชา/หลักสูตร
2.5 ทุนอื่นตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสติ ชาวตางประเทศ ในแตละปที่ประกาศ
รับสมัคร
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1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลา
การรับทุนตามขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. ตองปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยสอนเปนเวลา 6
ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห เป น เวลาครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ระยะเวลาการรับทุนประเภททุนเต็ม และ 3
ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห เ ป น เวลาครึ่ ง หนึ่ ง ของ
ระยะเวลาการรับทุนประเภททุน
ทั้งนี้กรณีที่ผูรับทุนประเภทสมทบที่ไดปฏิบัติ
หน า ที่ ผู ช ว ยสอนของทุ น อื่ น แล ว มากกว า 6
ชั่วโมงตอสัปดาห ใหผูรับทุนประเภทสมทบไม
ตอ งปฏิ บั ติ หน า ที่ ผู ช ว ยสอนเพิ่ ม เติม แต ถ า ได
ปฏิ บั ติ หน า ที่ ผู ชว ยสอนของทุ นอื่ น น อ ยกว า 6
ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ให ผู รั บ ทุ น ประเภทสมทบ
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยสอนรวมแลวไมเกิน 6 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

ผลงานที่
ตองการ
-

-

พิจารณา
ผูรับทุน
จากผลการ
คัดเลือกของ
สํานักบริหาร
กิจการนิสติ

จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

4

ชื่อทุน
10. ทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ
ชาวตางประเทศกลุม
อาเซียน

11. ทุนอุดหนุนการศึกษา
เพื่อทําหนาที่ผูชวยวิจัย
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คุณสมบัติ

เงื่อนไข

เปนนิสิตชาวตางประเทศที่มีอายุไมเกิน 35 ป เขาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือโทของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนผูที่คณะ
กรรมการบริหารคณะเสนอชื่อใหเปนผูขอรับทุน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1. ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
1.1 เป นชาวต างประเทศกลุ มอาเซี ยนเฉพาะจากประเทศลาว กั มพู ชา
เวียดนาม หรือพมา
1.2 เปนนิสิตแรกเขาหรือสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกดวยวุฒิ
ปริญญาโทและมีแตมเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 หรือไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนสถานภาพจากระดับปริญญาโทเปนเอก
1.3 มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ตองมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 หรือ TOEFL
ตั้งแต 500 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 หรือไดรับการยกเวนแรกเขาและ
สําเร็จการศึกษา
2. ระดับปริญญามหาบัณฑิต
2.1 เปนชาวตางประเทศกลุมอาเซียน
2.2 เป น นิ สิ ต แรกเข า หรื อ สมั ค รเข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญา
มหาบัณฑิตที่สมัครเขาดวยวุฒิปริญญาบัณฑิตและมีแตมเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 2.75
2.3 มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑการรับเขาศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ตองมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต 60 หรือ TOEFL
ตั้งแต 500 หรือ IELTS ตั้งแต 5.0 หรือไดรับการยกเวนแรกเขาและ
สําเร็จการศึกษา

1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตาม
ขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
ขอ56 (1)
2. นิสิตตองปฏิบัตหิ นาที่เปนผูชวยสอนเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดระยะเวลาการรับทุน
ทั้งนี้นิสิตอาจทํากิจกรรมจิตอาสาหรือปฏิบัติงานดานวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดแทนการปฏิบัติหนาที่
ผูชวยสอนได
3. ถาผูรับทุนประสงคจะลากลับภูมิลําเนาตองไดรับอนุญาตจาก
บัณฑิตวิทยาลัย

1. เปนอาจารยประจําจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและไดรับการบรรจุหรือปรับวุฒิการศึกษาไมเกิน 5 ป
2. ผานการอบรม เรื่อง “การปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก”

1. อาจารย ควบคุมดูแลนิสิตใหปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลารับทุน
ไมเกิน 2 ปนับตั้งแตปทไี่ ดทุน หากนิสิตสําเร็จการศึกษาหรือจะ
ลาออกจากผูชวยวิจัย ตองแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบลวงหนา
กอนที่จะถึงเดือนที่จะลาออกอยางนอย 2 สัปดาห
2. อาจารยตองควบคุมดูแลนิสิตใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
บัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน เมื่อปฏิบตั ิงานครบ 1 เดือน

ผลงานที่
ตองการ
-

พิจารณา
ผูรับทุน
จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

ทั้ ง นี้ เ งื่ อ นไขของการรั บ ทุ น ให ร วมถึ ง ผู ที่ รั บ ทุ น ไม ค รบ
ระยะเวลาตามสัญญาการรับทุนดวย

ระดับนานาชาติ
จาก
ในฐานขอมูล
โครงการวิจัย
ISI/SCOPUS
ที่เสนอขอรับ
ทุน
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ชื่อทุน
12. ทุนอุดหนุน
การศึกษาเพื่อ
ทําหนาที่
ผูชวยสอนของ
บัณฑิตวิทยาลัย

13. ทุน
การศึกษา
ของสมาคมราช
กรีฑาสโมสร

14. ทุนอุดหนุน
การศึกษาของ
มูลนิธินิสติ เกา
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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คุณสมบัติ

เงื่อนไข

1. เปนนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต มีสถานภาพเปนนิสิต ผูรับทุนตองทําหนาที่ผูชวยสอนในวิทยาลัย/ภาควิชา/ สหสาขาวิชา ที่
สามัญ และตองไมขอรับทุนที่มีลักษณะใกลเคียงกับทุนนี้อีก
นิสิตศึกษาอยู ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ/
2. มีความสามารถในการทําหนาที่ผูชวยสอน ตามภารกิจที่กําหนดไวใน
หนวยงานเทียบเทาที่ไดรับการจัดสรรทุน ดังนี้
เงื่อนไข ขอ 1.1-1.4
1. เปนผูบรรยายทบทวน (ระดับปริญญาตรี)
2. ชวยเตรียมและควบคุมการปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
3. ชวยตรวจงานของนิสิต (ระดับปริญญาตรี) ที่มีขอเฉลยที่ชัดเจน
และไมตองใชการวินิจฉัยของผูตรวจ
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิทยาลัย/ภาควิชา/สห
สาขาวิชา ซึ่งจะตองเปนประโยชนทางวิชาการตอตัวนิสิตโดยตรง
ทั้งนี้ ผูรับทุนตองทําหนาที่ตามภารกิจที่กําหนดไว เปนเวลา 10
ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 9 เดือน (สิงหาคม-เมษายน)
1. การขอรับทุนในปแรก เปนนิสติ ระดับปริญญาโทที่เขาศึกษา ปการศึกษา
1.ตองเปนนิสิตสามัญเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุนตามขอบังคับฯ
ที่รับทุน ทุกสาขาวิชา
วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ขอ56 (1)
2. เปนผูมีความประพฤติดี มีสญ
ั ชาติไทย และมีฐานะการเงินสมควรไดรับ
2. การขอรับทุนตอเนื่องในปที่สอง หากผูรับทุนมีการเลือกสาขา
ความชวยเหลือ
วิชาเอกในปที่ 2 สาขาวิชาเอกที่เลือกนั้นจะตองตรงกับสาขาวิชาเอกใน
3. ไมเคยไดรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือทุนการศึกษาจากแหลง ปแรก
ทุนอื่นในการศึกษาระดับเดียวกันมากอน
3. หากผูรับทุนตองหยุดหรือลาพักการศึกษา หรือยกเลิกการศึกษา
กลางคันดวยเหตุประการใดก็ตาม หรือไมสามารถรักษาแตมเฉลี่ยสะสม
ไดตามที่ระบุไวในขอ 5 บัณฑิตวิทยาลัยจะงดการจายเงินในงวดตอไป
1. เปนนิสิตที่เขาศึกษาใน ปการศึกษาที่ 1 (ปที่ขอรับทุน) และ 2 (กอนปที่
1. จายเงินทุนงวดแรกในวันมอบทุน เดือนสิงหาคม
ขอรับทุน 1 ป) ที่ลงทะเบียนรายวิชาเรียน
2. จายเงินทุนงวดที่สองประมาณวันเปดภาคเรียน ในภาคการศึกษา
2. ไมเคยไดรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยในการศึกษาระดับเดียวกัน
ปลาย เมื่อผูรับทุนเสนอรายงานผลการศึกษาของ
และในหลักสูตร เดียวกันมากอนหรือไมเคยไดรับทุนการศึกษาจากแหลงทุนอื่น ภาคการศึกษาตนใหแกมูลนิธิฯ
3. ทุนมี 2 ประเภท
3.1 ทุนสําหรับทุกคณะโดยจัดสรรใหนิสิตที่มาจากชนบทหางไกล จํานวน
5 ทุน(มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตาง ๆ ยกเวน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
นนทบุรี และสมุทรปราการ)
3.2 ทุนสําหรับนิสิตสังกัดคณะอื่น ๆ จํานวน 5 ทุน (ยกเวน คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะพาณิชยศาสตรใหสมัครที่คณะ)

ผลงานที่
ตองการ
-

สง
วิทยานิพนธ
ใหสมาคม
ราชกรีฑา
สโมสร

-

พิจารณา
ผูรับทุน
คณะ/
วิทยาลัย
/สหสาขาวิชา
เปนผูพิจารณา
คัดเลือกผู
สมควรไดรับทุน

จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ

จากผูที่ได
คะแนนการ
สัมภาษณ
(คัดเลือกจากผูที่
ขาดแคลนทุน
ทรัพย)
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ชื่อทุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย
1.ทุนโครงการทุนหลัง
ปริญญาเอก กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช
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คุณสมบัติ
1. ทุนหลังปริญญาเอกประเภททั่วไป (Postdoctoral
Fellowship)
มีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการ
 สายวิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ หรือ
 สายสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร ระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ
2. ทุนหลังปริญญาเอกประเภทผูมีศักยภาพดานการวิจัย
(Senior Postdoctoral Fellowship)
 มีประสบการณในการวิจัยอยางตอเนื่องติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 ปที่ผานมา หรือ ผานการรับทุนหลังปริญญาเอก
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยติดตอกันไมนอยกวา 2 ปที่ผานมา
และ
 มีผลงานวิจัยที่เปนชื่อแรกเฉลี่ยอยางนอย 2 เรื่องตอป
ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู
ในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
สําหรับผูรับทุนที่มีประสบการณในการวิจัยทั่วไป หรือ
ช ว งระยะเวลา 2 ป ที่ ผ า นมาสํ า หรั บ ผู ที่ ผ า นการรั บ ทุ น หลั ง
ปริญญาเอกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3.ทุ น หลั ง ปริ ญ ญาเอกประเภทอุ ต สาหกรรม (Industrial
Postdoctoral Fellowship)
มีผลงานทางวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการ
 สายวิทยาศาสตร ระดับนานาชาติ หรือ
 สายสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร ระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ
และโครงการวิ จั ย ของอาจารย ห รื อ นั ก วิ จั ย ที่ ป รึ ก ษา เป น
โครงการที่ไ ดรับทุ นสนับ สนุนจากภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ห รื อ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร ว ม กั บ
ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไข
ผูรับทุนตองสงผลงานฉบับสมบูรณ ที่ไดรับการตอบรับให
ตี พิ มพ หรื อ ได รั บ การตี พิ มพ แ ล ว ในวารสารวิ ช าการ
ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก ารกลั่ น กรองโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Peer review) ดังนี้
1. ผูรับทุนหลังปริญญาเอกประเภททั่วไปหรือ
ประเภทอุตสาหกรรม ตองสงผลงานฉบับสมบูรณ
จํานวนไมนอยกวา 1 เรื่องในวารสารวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI หรือ Scopus โดยมีผูรับทุนเปนชื่อแรก
หรือผูวิจัยหลัก ที่ระบุสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทานั้น
2. ผู รั บ ทุ น หลั ง ปริ ญ ญาเอกประเภทผู มี ศั ก ยภาพ
ดานการวิจัย ตองสงผลงานฉบับสมบูรณจํานวนไมนอย
กวา 2 เรื่องในวารสารวิช าการที่ อยู ในฐานขอมู ล ISI
โดยมี ผู รับ ทุ นเปน ชื่ อแรกหรือ ผู วิจั ย หลั ก ที่ ระบุ สัง กั ด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น

ผลงานที่ตองการ
ISI/SCOPUS

พิจารณาผูรับทุน
จากคะแนนการ
สัมภาษณ
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ชื่อทุน

คุณสมบัติ

2. สนับสนุนผลงาน
ทางวิชาการของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
และนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกที่เผยแพร
ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช

1. เปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มีผลงานทางวิชาการเปนชื่อแรกและมีชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลักเปนชื่อผูรวมวิจัยหรือเปน corresponding
author โดยตองระบุหนวยงานสังกัดเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทานั้น
3. ผลงานวิชาการตามขอ 2 ตองเผยแพรโดยตีพมิ พหรือตอบรับใหตพี ิมพ หรือสงตีพิมพแลวไดรับพิจารณาให
มีการแกไขเล็กนอย (minor revision) ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ
SCOPUS กอนสําเร็จการศึกษา โดยที่วารสารตองไมอยูใน Scholarly Open Access, Beall's List of
Predatory Open-Access Publishers ตามที่ปรากฏในเว็บไซต
http://scholarlyoa.com/publishers
4. มีจํานวนผลงานวิชาการตามขอ 2 และ 3 ตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
4.1 นิสิตระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร หรือระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ตองมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 ฉบับ กอนสําเร็จการศึกษา โดยขอรับการสนับสนุนผลงานทางวิชาการไดทุกฉบับ
4.2 นิสิตระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 ฉบับ กอนสําเร็จ
การศึกษา โดยขอรับการสนับสนุนฉบับที่ 3 เปนตนไป หรือมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ ที่จัดอยูใน
ลําดับ ควอไทล 1 (Q1) ตามประกาศฉบับลาสุดในการจัดลําดับวารสารของ Scimago Journal & Country
Rank (SJR) หรือ ISI นับวันที่ยื่นสมัครขอรับการสนับสนุน โดยขอรับการสนับสนุนฉบับที่ 2 เปนตนไป
4.3 นิสิตระดับปริญญาเอกสายมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ
กอนสําเร็จการศึกษา โดยขอรับการสนับสนุนผลงานทางวิชาการไดทุกฉบับ
4.4 นักวิจัยหลังปริญญาเอกประเภททั่วไปและประเภทอุตสาหกรรม ตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย
1 ฉบับตอป โดยขอรับการสนับสนุนฉบับที่ 2 เปนตนไป หรืออยางนอย 1 ฉบับตอปที่จัดอยูใน Q1 โดยขอรับ
การสนับสนุนผลงานทางวิชาการฉบับที่ 1 เปนตนไป หรืออยางนอย 3 ฉบับ ภายใน 2 ป โดยขอรับการ
สนับสนุนฉบับที่ 3 เปนตนไป แตขอรับทุนไดไมเกิน 2 ครั้งตอป ตามที่กําหนดไวในสัญญาโครงการทุนหลัง
ปริญญาเอก
4.5 นักวิจัยหลังปริญญาเอกประเภทผูมีศักยภาพดานการวิจัย (Senior Postdoctoral Fellowship) ตองมี
ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI อยางนอย 3 ฉบับตอปโดยขอรับการสนับสนุน
ฉบับที่ 3 เปนตนไป หรือมีผลงานวิชาการที่อยูในฐานขอมูล ISI อยางนอย 2 ฉบับ ที่จัดอยูในลําดับ Q1 โดย
ขอรับการสนับสนุนฉบับที่ 2เปนตนไป แตขอรับทุนไดไมเกิน 2 ครั้งตอปตามที่กําหนดไวในสัญญาโครงการทุน
หลังปริญญาเอก
ทั้งนี้ กรณีที่สงผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพแลวไดรบั การพิจารณาใหเปนแกไขปานกลางหรือมาก
(major revision) ใหยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนได แตผลงานทางวิชาการตองเปนไปตาม ขอ 2 ภายใน 20 วัน
หลังจากสิ้นสุดการประชุมวิชาการ จึงจะสามารถเบิกเงินที่ไดรับการสนับสนุนได
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เงื่อนไข

ผลงานที่
พิจารณา
ตองการ
ผูรับทุน
นิสิ ต ที่ เ สนอผลงานทางวิ ช าการใน ISI/SCOPUS จาก
การประชุ ม วิ ช าการที่ สิ้ น สุ ด ก อ น ควอไทล 1 ผลงานที่
เสนอ
สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ นั ก วิ จั ย หลั ง
ขอรับทุน
ปริญญาเอกที่สิ้นสุดกอนหมดสัญญา
การรั บ ทุ น ต อ งเผยแพร ค วามรู ที่
ได รั บ จากการไปเสนอผลงานทาง
วิช าการภายใน 1 เดื อน นั บ ตั้ ง แต
วันที่เสร็จสิ้นการไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยกําหนดใหจัดบรรยาย
สั ม มนา หรื อ รู ป แบบอื่ น ที่ เ ป น
ประโยชนตอการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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คุณสมบัติ

3. ทุน “ 90 ป
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย”
กองทุน
รัชดาภิเษก
สมโภช

1. ประเภททั่วไป
1.1 เปนบุคลากรของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และมีทิศทางการ
วิจัยที่ชัดเจน
1.2 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความ
ดูแลที่โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมัติ
จาก คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย
หรือเทียบเทาแลว ซึ่งนิสิตเปนผูกรอก
ขอมูลการสมัครขอรับทุน (กรณี
โครงการวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย หรือ
สัตว และยังไมไดรับอนุมัติ ตองมีหนังสือ
ผานการรับรองมาแสดงในวันที่สงขอตกลง
การรับทุน หากไมมีหลักฐานจะไมมีสิทธิ์
เบิกจายเงินทุน)
2. ประเภทเฉพาะที่สนับสนุนเปนกรณีพิเศษ
คุณสมบัติเชนเดียวกับประเภททั่วไป และ
เปนผูทไี่ ดรับทุนการศึกษาทีส่ มควรไดรับการ
สนับสนุนทุนสําหรับวิทยานิพนธ ดังตอไปนี้
2.1 ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา
2.2 ทุนอุดหนุนการศึกษาฯ 72 พรรษา
(สําหรับนิสิตโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร)
2.3 ทุนอุดหนุนการศึกษาฯความเปนไทย
2.4 ทุน“100 ปจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย”
2.5 ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิต
ชาวตางประเทศ

C:\Users\supawadee\Desktop\จัดไฟล์ใหม่.doc
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ผลงานที่ตองการ

พิจารณา
ผูรับทุน
1.อาจารยรับทุน ในขณะเดียวกันไมเกิน 5 ทุนเวนแตมีผลงานตีพิมพตามเงื่อนไขทุกทุนในชวง 3 ปยอนหลัง 1.บทความงานวิจัยลง จากผลการ
2. การตีพิมพผลงาน ระดับปริญญาเอกผลงานวิจัยตีพิมพตองเผยแพรโดยการตอบรับหรือตีพิมพกอน
เผยแพรในจุฬาวิทยา ประเมิน
สําเร็จการศึกษา หรือระดับปริญญาโท ภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งผลงานตองไดรับการ
นุกรม (จุฬาพีเดีย)
โครงราง
เผยแพร ดังนี้
2.ผลงานวิจัยที่ไดรับ วิทยานิพนธ
2.1 ระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร ผลงานตองไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS
การตีพิมพเผยแพร
ที่เสนอ
โดยมีเงื่อนไขตามจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร ดังนี้
ดังนี้
ขอรับทุน
1) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 ขึ้นไปของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองอยูในฐานขอมูล 1) นานาชาติ
และ
ISI หรือ SCOPUS ที่จัดอยูใน Q1 ตามประกาศฉบับลาสุดในการจัดลําดับวารสารของ SJR
2) ISI/SCOPUS
ผลงานวิจัย
2) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 60 - 79 ของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองอยูในฐานขอมูล ISI 3) นานาชาติ/ชาติ
ของอาจารย
หรือ SCOPUS ที่จัดอยูในลําดับ Q1 หรือ Q2 ตามประกาศฉบับลาสุดในการจัดลําดับวารสารของ SJR
TCI กลุม 1
ที่ปรึกษา
3) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองไดรับการ
4) ISI/SCOPUS ใน
วิทยานิพนธ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอยูในฐานขอมูล ISI
Q1
หลัก
2.2 นิสิตระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตร ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
5) ISI/SCOPUS ใน
นานาชาติ โดยมีเงื่อนไขตามจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร ดังนี้
Q1/Q2
1) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร รอยละ 80 ขึ้นไปของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองอยูในฐานขอมูล 6) SCOPUS Q1/Q2
ISI หรือ SCOPUS ที่จัดอยูใน Q1 หรือ Q2 ตามประกาศฉบับลาสุดในการจัดลําดับวารสารของ SJR
หรือ ISI
2) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 60 - 79 ของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองอยูในฐานขอมูล 7) นานาชาติ/ชาติ
ISI หรือ SCOPUS
TCI กลุม 1 หรือ 2
2.3 นิสิตระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทสายมนุษยศาสตร/สังคมศาสตร ผลงานตองไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ โดยมีเงื่อนไขตามจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร ดังนี้
1) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 80 ขึ้นไปของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ผลงานตองอยูในฐานขอมูล
ISI หรือ SCOPUS
2) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 60 - 79 ของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองมีผลงานเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวา รอยละ 60 ของวงเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองมีผลงานเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติอยูในฐานขอมูล TCI
ทั้งนี้ การจัดวารสารอยูในฐานขอมูลใด ๆ หรือการจัดลําดับวารสารของ SJR ใหนับวันที่สงผลงานตีพมิ พ
หรือวันที่ผลงานตอบรับตีพิมพ หรือวันที่ผลงานไดรับการตีพิมพ หรือวันที่สงหลักฐานใหบัณฑิตวิทยาลัย
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พิจารณา
ผูรับทุน
4. ทุนอุดหนุน เปนนิสิตในระดับปริญญา 1. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครของนิสิตในความดูแลคนตอไปของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ก็ตอเมื่อได 1. บทความงานวิจัย
จัดสรรตาม
วิทยานิพนธ เอกหรือโทที่โครงราง
มีการเผยแพรผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธของนิสิตตามเวลาและเงื่อนไขการรับทุน ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
ลงเผยแพรในจุฬา
เกณฑการ
สําหรับนิสิต วิทยานิพนธไดรับอนุมตั ิ
จํานวนนิสิตผูรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธในความดูแลที่สําเร็จการศึกษาแลว
วิทยานุกรม (จุฬาพีเดีย) สนับสนุน
จากคณะกรรมการบริหาร 2. นิสิตผูรับทุนระดับปริญญาเอกหรืออาจารยที่ปรึกษาหลักตองสงบทความที่ไดตอบรับหรือตีพิมพกอนสําเร็จการศึกษา 2. ผลงานวิจัยที่ไดรับการ คาใชจายให
คณะ/หนวยงานเทียบเทา 3. นิสิตผูรับทุนระดับปริญญาโทหรืออาจารยที่ปรึกษาหลัก ตองสงบทความพรอมที่จะตีพิมพภายใน 15 วัน
ตีพิมพเผยแพร ดังนี้
ทุกคน
ภายในวันที่สมัครขอ
นับตั้งแตวันที่สงวิทยานิพนธ และที่ไดตอบรับหรือตีพิมพ ภายในเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่นิสิตสําเร็จการศึกษา
1) วารสารระดับ C+ขึ้นไป
รับทุน (กรณีโครงการวิจัย 4. ผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธที่ไดรับการเผยแพร ดังนี้
2) วารสารระดับ B ขึ้นไป
ที่มีการศึกษาในมนุษย
4.1 ระดับปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ดังนี้
3) วารสารระดับ C ขึ้นไป
หรือสัตว และยังไมไดรับ
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรในวารสารระดับ
4) ระดับ B ขึ้นไป
อนุมัติ ตองมีหนังสือผาน นานาชาติที่มีคุณภาพระดับ B+ ขึ้นไป
5) ระดับ C+ ขึ้นไป
การรับรองมาแสดงในวันที่
(ข) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรในวารสารระดับ
6) วารสารระดับ B+
สงขอตกลงการรับทุน
นานาชาติที่มีคุณภาพระดับ B ขึ้นไป
ขึ้นไป
หากไมมีหลักฐานจะไมมี
4.2 ระดับปริญญาเอกสายมนุษยศาสตรและสายสังคมศาสตร ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสารระดับ
7) ระดับ C ขึ้นไป
สิทธิ์เบิกจายเงินทุน)
นานาชาติหรือระดับชาติ ดังตอไปนี้
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนเงินสูงสุดตามขอ 5 ตองเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพระดับ B ขึ้นไป
(ข) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินสูงสุดตามขอ 5 ตองเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติที่มคี ุณภาพระดับ C+ ขึ้นไป
4.3 ระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตร ผลงานตองไดรับการเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติหรือรายงานการ
ประชุมระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรที่มีคุณภาพระดับ B ขึ้นไป
(ข) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรที่มีคุณภาพระดับ C+ขึ้นไป
4.4 ระดับ ปริญ ญาโทสายมนุษยศาสตรและสายสังคมศาสตร ผลงานตอ งไดรั บการเผยแพรใ นวารสารระดั บ
นานาชาติหรือระดับชาติ หรือรายงานการประชุมระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้
(ก) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรรอยละ 70 ขึ้นไปของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรที่มีคุณภาพระดับ C+ ขึ้นไป
(ข) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนเงินที่สนับสนุนสูงสุด ตองเผยแพรที่มีคุณภาพระดับ C ขึ้นไป
ทั้งนี้กําหนดคุณภาพผลงานที่เผยแพรดังตอไปนี้
- คุณภาพระดับ A สําหรับผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ
SJR และอยูในลําดับควอไทล 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2)
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- คุณภาพระดับ B+ สําหรับผลงานตีพิมพในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SJR ที่นอกเหนือคุณภาพ A
- คุณภาพระดับ B สําหรับผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติอื่น
ตามประกาศหลั กเกณฑ ก ารยอมรั บฯ หรื อรายงานการประชุ มระดั บ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS หรือ SJR
- คุณภาพระดับ C+ สําหรับผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุม 1
- คุณภาพระดับ C สําหรับผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมู ล TCI กลุ ม 2 หรือวารสารระดับชาติอื่น ๆ ตามประกาศ
หลักเกณฑการยอมรับฯ หรือรายงานการประชุมระดับนานาชาติ
ทั้งนี้รายงานการประชุมที่เผยแพรในวารสารฉบับพิเศษ (special issue)
จัดเปนผลงานเผยแพรในวารสารดังกลาว และการจําแนกประเภทของ
สิ่งพิ มพที่ เผยแพร รายงานการประชุ มฉบั บสมบูรณ ที่อยูในฐานขอมู ล ISI
หรือ Scopus ใหเปนไปตามที่ปรากฏในฐานขอมูล ISI หรือ Scopus หรือ
SJR (SJR ใชขอมูลของ Scopus)
5. ทุนสนับสนุน 1. เปนนิสิตระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่ศึกษาเต็มเวลา
นิสิตผูร ับทุนจะตองมีผลงานที่ไปทําวิจัยในตางประเทศอยางนอย 1 ฉบับ
นิสิตระดับ
2. โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย/ กอนสําเร็จการศึกษาที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ น
ปริญญาเอกและ คณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา เรียบรอยแลว
ฐานขอมูล ISI/SCOPUS และเฉพาะปริญญาเอกสายวิทยาศาสตรตอ งอยู
โทไปทําวิจัยใน 3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑรับเขาและกอนสําเร็จการศึกษา ใน Q1 หรือ Q2 เทานั้น
ตางประเทศ
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
4. ไม เ ป น นิ สิ ต ที่ รั บ ทุ น การศึ ก ษาอื่ น ที่ ส นั บ สนุ น ค า ใช จ า ยไปทํ า วิ จั ย ใน
ตางประเทศเต็มจํานวน
5. เปนนิสิตที่ไมเคยไดรบั ทุนสนับสนุนนิสิตไปทําวิจัยในตางประเทศจากแหลง
ทุนอื่นในการศึกษาระดับเดียวกันมากอน
6. นิสิตตองไดรับอนุมัติจากคณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร ใหเดินทางไปทําวิจัยใน
ตางประเทศ เพื่อสรางผลงานที่มีศักยภาพสูง
7. นิสิตตองไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และระบุ
อาจารยในตางประเทศ
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6. ทุนสนับสนุนนิสติ ระดับ 1.ตองเปนนิสิตระดับปริญญาเอกหรือโทที่กําลังศึกษาอยูในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประสงคจะ
ปริญญาเอกและโทไป
เสนอผลงานในการประชุมขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
เสนอผลงานวิชาการใน
1.1 การประชุมที่จัดขึ้นโดยที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ประเทศ
ในกํากับของรัฐ (ทคบร.)
1.2 การประชุมที่จัดขึ้นโดยสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย (สคบท.) ซึ่งจัดรวมกับ
มหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิก
1.3 การประชุมระดับนานาชาติที่จัดประชุมในประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปน
สมาชิก และแตละประเทศเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุม
1.4 การประชุมระดับชาติหรือนานาชาติอื่นที่จัดประชุมในประเทศไทย และผลงานวิชาการฉบับ
สมบูรณ (Manuscript หรือ Full paper) ที่จะนําไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ ไดสงตีพิมพ หรือไดรับ
การตอบรับใหตีพิมพ หรือไดรับการตีพิมพแลว ในวารสารระดับนานาชาติ หรือรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) ที่อยูในฐานขอมูล ISI หรือ SCOPUS
2. ตองเปนนิสิตที่มีโครงรางวิทยานิพนธซึ่งไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาลัย
หลักสูตร หรือหนวยงานเทียบเทา และผลงานที่จะนําเสนอตองเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
3. ตองเปนนิสิตที่ไมเคยรับทุนการศึกษาอื่นที่สนับสนุนคาใชจายไปเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
4. ตองเปนนิสิตที่ไมเคยรับการสนับสนุนเงินทุนทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
จากคณะ วิทยาลัย หลักสูตร หรือหนวยงานเทียบเทา หรือแหลงทุนอื่นตลอดระยะเวลาการศึกษา
5. ตองเปนนิสิตที่ไดรับการตอบรับใหนําผลงานไปเสนอในที่ประชุม และการนําเสนอผลงานจะกระทําใน
รูปแบบดวยวาจา (Oral Presentation) หรือในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ก็ได
7.ทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธของโครงการ
“จุฬาฯ พอเพียง”
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1.เปนนิสิตในระดับปริญญาเอกหรือโทที่โครงการวิจัยเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง
โครงรางวิทยานิพนธไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารคณะ/สํานักวิชา/วิทยาลัย/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรสหสาขาวิชาแลว (ในกรณีที่นิสิตทํางานวิจัยทีต่ องใชคน/สัตวทดลอง หัวขอ
วิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมดวย ถานิสิตไดรับทุนแลวยังไมไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรม จะไมสามารถดําเนินการเรื่องเบิกจายเงินทุนไดจนกวาจะนําหลักฐานวา
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมมาแสดง)
2. วิทยานิพนธของนิสิตตองไดรับการเผยแพรตามเกณฑของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไข
1. ผูรับทุนจะตองสงหลักฐานการเบิก
จายเงินภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จ
สิ้นการไปเสนอผลงาน
2. นิสิตผูร ับทุนเสนอผลงาน ตอง
เผยแพรความรูทไี่ ดรับจากการไป
เสนอผลงานภายใน 6 เดือน
นับตั้งแตวันที่เสร็จสิ้นการไปเสนอ
ผลงาน โดยกําหนดใหจดั บรรยาย
สัมมนา หรือรูปแบบอื่นที่เปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พรอมสงผลการ
ดําเนินงานเผยแพรความรูที่ไดผาน
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักแลวตอบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 1 เดือน นับตั้งแต
วันที่เผยแพรความรู

ผลงานที่
พิจารณาผูรับ
ตองการ
ทุน
ISI/SCOPUS จากผูท่มี ี
คุณสมบัติ
เปนไปตาม
เกณฑ การ
ขอรับทุน

เมื่ อ ผู รั บ ทุ น สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ผลงานจาก
และผลงานจากโครงการวิทยานิพนธ
โครงการ
ได รั บ การเผยแพร สู ส าธารณชน วิทยานิพนธ
เรียบรอยแลว ตองสงผลงานที่ไดรับ
การเผยแพรใ หบ ัณ ฑิต วิท ยาลัย
ภายใน 1 เดือ น นับ ตั ้ง แตว ัน ที่
ผลงานไดรับการเผยแพร

จากผูที่มี
คุณสมบัติ
เปนไปตาม
เกณฑ การ
ขอรับทุน

