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หลักการและเหตุผล
ตามที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการเป็ นแหล่งความรู ้ และแหล่ งอ้างอิง
ของแผ่นดิน เป็ นผูน้ าทางปั ญญาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แต่เนื่องด้วยจานวนทุนวิจยั สาหรับอาจารย์/นักวิจยั รุ่ น
กลาง มีจานวนที่จากัดหรื อเกิดจากการที่อาจารย์/นักวิจยั นั้นไม่สามารถขอทุนต่อเนื่ องได้ เนื่องจากติด
ภารกิจอื่นที่เป็ นข้อจากัดในการขอทุน เช่น เป็ นผูบ้ ริ หาร ลาไปต่างประเทศหรื อถูกยืมตัวไปช่วยราชการ
แต่หลังจากหมดภาระหน้าที่แล้วไม่มีทุนสนับสนุ นที่มีเกียรติเทียบเคียงกับทุนจากหน่วยงานภายนอก
เช่น ทุนเมธีวจิ ยั หรื อวุฒิเมธี วิจยั ของสานักงานกองทุนสนับสนุ นงานวิจยั (สกว.) จึงได้จดั ทาแผน
ยุทธศาสตร์ การวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้ นเพื่ อสนับสนุ นอาจารย์/ นักวิจยั รุ่ นกลางให้สามารถ
ทาวิจยั ได้อย่างต่ อเนื่ อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้อาจารย์/นักวิจยั รุ่ นกลาง ที่เคยได้รับทุนวิจยั จากหน่วยงานภายนอกได้รับทุน
ทาวิจยั ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อต่อยอดงานวิจยั ของอาจารย์/นักวิจยั รุ่ นกลาง ที่เคยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกให้
ทาการศึกษาวิจยั
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ที่ทาวิจยั ให้ผลิตผลงานวิจยั สู งขึ้น
4. เพื่อเพิม่ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact Factor ให้สูงขึ้น
ประเภทของการสนับสนุน
เป็ นการให้ทุ นสนับ สนุ นการวิจยั ภายใต้หัวข้องานวิจ ัย (Theme) ที่ ม หาวิท ยาลัย กาหนดโดย
มี คณะกรรมการโครงการ “เพชรชมพูเข้มแข็ง” เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูส้ มควรได้รับทุ นโดยผ่านการเสนอ
ชื่อจากคณบดี ผูอ้ านวยการ
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คุณสมบัติของผูร้ ับทุน
1. เป็ นอาจารย์ประจาหรื อนักวิจยั ประจาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ได้รับการเสนอชื่ อให้รับทุนจากคณบดี ผูอ้ านวยการ ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
3. เป็ นผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งทางการบริ หาร เช่น หัวหน้าภาค ผูช้ ่วยคณบดี รองคณบดี
รองผูอ้ านวยการ ประธานคณะกรรมการหลักสู ตร และ
4. เคยได้ทุนวิจยั /รวมถึง Commission Research จากแหล่งทุนภายนอกให้ทาการศึกษาวิจยั
เงื่อนไขของการสนับสนุน
1. ควรทาการวิจยั ในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่
2. ผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุ นจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
ต้องได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี
2.2 ผูไ้ ด้รับทุนจะต้องดาเนินการวิจยั ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
2.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิ ทธิ์ที่จะระงับการให้ทุนในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนไม่ปฏิบตั ิตาม
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ ตลอดจนตามสัญญารับทุน
การให้การสนับสนุน
1. ให้การสนับสนุ นไม่เกิ น 2 ปี ในวงเงิ นไม่เกิ น 1,000,000 บาท
2. ผูข้ อรั บการสนับสนุ นสามารถส่ งข้อเสนอเอกสารเชิ ง หลักการ มายังสานัก บริ หารงานวิจยั
สานักงานวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเชิ ญผูเ้ สนอเอกสารเชิงหลักการมาร่ วมประชุ มหารื อเพื่อปรับเป้ าหมาย
ของการวิจยั ในหัวข้องานวิจยั และปรับข้อเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบู รณ์ ที่ไ ด้รับ การคัดเลื อกแล้วต่ อ
มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศโครงการที่ได้รับการสนับสนุ นและหัวหน้าโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุ นจะต้องมาทาสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินสนับสนุนโครงการทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง
ให้เงินสนับสนุนตามโครงการนี้เป็ นเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
การมีผรู ้ ่ วมโครงการ
การเสนอชื่ อผูร้ ่ วมโครงการ ให้เสนอพร้อมกับการเสนอขอรับทุน ในกรณี ที่จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
ผูร้ ่ วมโครงการ ให้เสนอขออนุ มตั ิจากมหาวิทยาลัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
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การรายงานผลการวิจยั
หัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจยั ตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุ นต่อ
มหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน นับจากวันที่ทาสัญญา
หัวหน้าโครงการส่ งรายงานผลงานวิจยั หรื อ ร่ างผลงานที่ตีพิมพ์หรื อสิ่ งพิมพ์เผยแพร่ ที่ครอบคลุม
โครงการวิจยั ที่ใช้แทนรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ มายังมหาวิทยาลัยเมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา
ผลผลิต
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรื อผลงานอื่นที่เป็ นที่ยอมรับในสายสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 2-3 บทความ โดยระบุชื่อผลงานและชื่ อวารสารให้ชดั เจน
เกณฑ์การประเมินผลงานวิจยั
คณะกรรมการฯ จะประเมินผลรายงานวิจยั ตามแผนการดาเนินงานของโครงการวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิและ
ดูความเป็ นไปได้ของการใช้ผลงานวิจยั และการเผยแพร่ หรื อความจาเป็ นและความเหมาะสมของงานวิจยั
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